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Le še nekaj dni leta, ki je pred nas 
postavilo številne izzive, je pred nami. 
Ravno dovolj, da pogledamo, kaj ga 
je najbolj zaznamovalo. Ne moremo 
mimo dejstva, da se je vsesplošna 
gospodarska kriza dotaknila tudi nas, 
a se kljub temu nismo ustavljali pred 
preprekami, na katere smo naleteli. 
Zaradi zahtevnih razmer v proizvo-
dnem procesu in nepričakovanih za-
ustavitev smo morali v drugi polovici 
leta nadomestiti precejšnji del izpadle 
proizvodnje. V ta namen smo vključili 
dodatne delovne dni, tako da smo 
v oktobru, novembru in decembru 
delali skoraj vse sobote. Po vključitvi 
odkopa k. – 65/C se je raven dnevne 
proizvodnje bistveno dvignila, tako da 
v zadnjih decembrskih dneh beležimo 
rekordne rezultate – okrog 24.000 
ton dnevne proizvodnje, v sredo, 18. 
decembra, pa celo 26.444 ton, kar je 
izjemen dnevni rezultat. Za tako dobre 
rezultate si zaslužijo pohvalo vsi naši 
zaposleni, ki sodelujejo v proizvo-
dnem procesu in s svojimi aktivnostmi 
omogočajo nemoteno obratovanje 
odkopov.

Hitro, učinkovito in z vso strokovno-
stjo smo pristopili tudi k reševanju 
zastoja na izvoznem stroju GHH. 
Na takšne in podobne intervencije 
ob neljubih dogodkih moramo biti 
pripravljeni še naprej. Zaradi znanja, 
izkušenj in sodobne opremljenosti 
potencialne nevarnosti sicer obvladu-
jemo neprimerno bolje kot v preteklo-
sti, saj se je število nezgod v primerjavi 
s še nekaj desetletji nazaj, ko jih je bilo 
tudi več kot 1.000, zmanjšalo krepko 
pod 100, je delo rudarjev še vedno 
delo v zahtevnih delovnih razmerah. 
Tudi v bodoče se bo potrebno spopa-
dati z naravo, ki je lahko tudi nepred-
vidljiva. Tako smo nepričakovano 
naleteli na zelo zahtevne geotehnične 
razmere v stebru NOP, ki se odražajo 
v pojavih stebrnih udarov, povečanem 
številu delovnih nezgod in dodatnih 
stroških za vzdrževanje jamskih 
objektov. 

V letu 2013 bo končan zelo zahteven 
projekt rekonstrukcije črpanja jamske 
vode na površino in zagotovljeno 
nemoteno odvodnjavanje jam do 
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UVoDNIK

Pot do vrha ni ravna
vanja premoga v preteklosti. Hkrati 
se z izgradnjo TEŠ 6 življenjska doba 
premogovnika podaljšuje za 40 let in 
je treba nekaj vložiti tudi v te procese. 
Prav zdaj izdelujemo jamske objekte, 
ki bodo namenjeni odkopavanju šele 
po letu 2015, dela pa financiramo iz 
stroškov tekoče proizvodnje. Likvida-
cijo jame Škale in drugih, zdaj nepo-
trebnih jamskih objektov smo do sedaj 
financirali neposredno iz stroškov 
proizvodnje premoga. Znižana cena 
zaradi konkurenčnosti TEŠ 6 tega ne 
omogoča, likvidacijska dela pa po ru-
darskem zakonu morajo biti izvedena. 

V PV že nekaj časa izvajamo potrebne 
ukrepe za zniževanje stroškov storitev, 
materiala in tudi stroškov dela. To je 
za prilagajanje zaostrenim gospodar-
skim razmeram nujno. Pa vendarle so 
pogoji za naše delovanje v primerjavi 
z drugimi branžami še vedno relativ-
no ugodni. Plače so redne, plačani so 
vsi prispevki, socialna in zdravstvena 
zavarovanja ter davki. Nujno pa bi bilo 
uravnotežiti plače in dodatna izplačila 
znotraj skupine HSE, pravzaprav kar v 
celi slovenski energetiki. Delo rudarjev 
poteka v posebnih delovnih razmerah, 
zaradi česar mora biti tudi ustrezno 
ovrednoteno in nagrajeno, za kar si bo 
treba prizadevati tudi v prihodnje. Ra-
zumeti pa moramo, da se bo težavnim 
gospodarskim razmeram in nepred-
vidljivemu energetskemu trgu treba 
prilagajati še naprej in stalno iskati 
stroškovno bolj optimalne rešitve.  

In za konec, spoštovane sodelavke 
in sodelavci, se moramo zavedati, da 
pot do vrha ni nikoli ravna in zahteva 
trud. Prepričan sem, da nam bo z an-
gažiranostjo zaposlenih, strokovnega 
znanja in pregovorne rudarske trme 
uspelo osvojiti tudi najvišje vrhove. 
V letu 2014 vam želim veliko osebne 
sreče v krogu najbližjih, zdravja in 
zadovoljstva tako doma kot v delovni 
sredini.

SREČNO!
dr. Milan Medved, 
predsednik Uprave 

Premogovnika Velenje

konca obratovanja premogovnika, 
hkrati pa bo tudi z varnostnega vidika 
zelo velika pridobitev za naše podjetje. 
Jašek NOP II je že presegel globino 
250 metrov in bo po končanju pred-
stavljal vrhunski dosežek naših lastnih 
strokovnih znanj.

Vse bolj prodiramo tudi v tujino. Po 
lanskem uspešno sklenjenem poslu za 
turški trg smo letos pridobili nove-
ga, več milijonov evrov vrednega, za 
isti rudnik. Uspešni smo bili tudi na 
slovaškem in makedonskem trgu, na 
katerem se že dogovarjamo o projekti-
ranju še enega rudnika. Veliki posel se 
obeta tudi pri revitalizaciji premogov-
nika Berane v Črni gori, pri kateri ima 
Skupina PV skupaj z mednarodnim 
podjetjem MFE Invest eno glavnih 
vlog, saj bo glavno breme novega 
zagona nosilo naše podjetje skupaj 
s hčerinskimi družbami. Veseli nas 
tudi vest, da smo skupaj z Rudisom, 
italijanskim Ambientom in s kitajskim 
gigantom Power China v najožjem 
izboru za izgradnjo drugega bloka 
termoelektrarne v Pljevlji v Črni gori. 

V javnosti se ponovno porajajo vpra-
šanja glede doseganja cene premoga za 
TEŠ 6. Vedeti moramo, da so gospo-
darska situacija, v kateri smo, in tudi 
razmere na elektroenergetskih trgih 
bistveno drugačne kot pred leti. Za 
Premogovnik so se v tem času spreme-
nile nekatere pomembne okoliščine, 

ki slabšajo razmere za poslovanje pod-
jetja in na katere ne moremo vplivati. 
Sprememba invalidske zakonodaje 
konec leta 2011 je v povezavi PV-HTZ 
pomenila bistveno manj odstopljenih 
sredstev za produktivno zaposlovanje 
invalidov. Spremembe pokojninske 
zakonodaje so povzročile, da praktič-
no ni več upokojevanja. Ne moremo 
načrtovati normalnega odliva kadrov 
in hkrati pomlajevanja moštev, kar je v 
rudarstvu zelo pomembno. Vse strožje 
so tudi okoljske zaveze – odpadne 
jamske vode ne moremo več čistiti 
v zaprtem tehnološkem krogu TEŠ, 
ampak jo je treba odvajati v centralno 
čistilno napravo, kar predstavlja pre-
cejšnje dodatne stroške. Tudi neka-
teri drugi stroški, na katere nimamo 
vpliva (koncesnina, sanacnina), so se 
povečali.

V stroškovno ceno proizvedene kWh v 
Šaleški dolini so vključeni vsi pripada-
joči stroški in se ne pokrivajo iz dru-
gih virov, kot to v večini velja za druga 
okolja. V primeru JE Krško okoljske 
stroške financirata lastnik in država, 
pri izgradnji hidroelektrarn država 
gradi infrastrukturo, brez katere te ne 
morejo obratovati. Tudi zapiralna dela 
v vseh drugih slovenskih premogov-
nikih so se financirala iz državnega 
proračuna. Prav tako proizvodnja 
električne energije v fotovoltaičnih 
elektrarnah ne zdrži bitke na trgu brez 
izdatnega subvencioniranja s strani 
države. Ob tem se vprašamo, zakaj se 
samo v Šaleški dolini te možnosti ne 
dopuščajo in ne priznavajo. Tako TEŠ 
kot PV morata za razliko od drugih 
energetskih okolij vsa stroškovna 
bremena prenašati sama – skozi 
končno proizvodno ceno. Nenavadno 
je tudi, da se v medijih nikoli ne pojavi 
primerjava tržnih vrednosti premogov, 
ki jih je možno uvoziti v Slovenijo. 
Vsi po vrsti in brez izjeme so dražji za 
vsaj 50 % glede na trenutno vrednost 
velenjskega lignita.

Ob zagotavljanju konkurenčne cene 
premoga za delovanje TEŠ 6 bo nujno 
zagotavljati tudi sredstva za likvidacijo 
starih objektov in sprotno sanacijo 
degradiranega okolja, ki je nastalo 
zaradi 50 let intenzivnega odkopa-
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PoDJETJE SMo LJUDJE

Zavedamo se svoje odgovornosti

Delo je človekova 
dejavnost, ki za-
dovoljuje materi-
alne in duhovne 
potrebe posame-
znika. Ali je delo 
naša osnovna 
pravica, možnost 
za preživetje ali 
pa je postalo že 
nekakšna boni-
teta? Smo lahko 
zadovoljni samo s 

tem, da imamo delo in redna plačila zanj? Bi v teh 
težkih časih morali imeti več? Smo zadovoljni s 
tem, kar imamo? 

V času, ko sem sprejel funkcijo predsednika 
Sveta delavcev PV, sem se imel o teh vprašanjih 
priložnost pogovarjati tako z zaposlenimi kot z 
vodstvenimi kadri, ne samo v našem podjetju in 
Skupini PV, ampak tudi širše. Zanimivo je, kako 
ljudje gledajo na te stvari s svojih, velikokrat 
različnih vidikov. 

V Premogovniku Velenje nas je zaposlenih več kot 
1.300 delavcev različnih strok in profilov. 1.300 
ljudi z različnimi pogledi, a vendarle z enakimi 
oz. podobnimi cilji. Časi so zahtevni in težki. Vsi 
živimo v čakanju na boljši jutri, na konec krize. 
Zavedamo se, da smo del skupine, ki končuje eno 
največjih investicij v zadnjem desetletju v Slove-
niji. Zavedamo se, da situacija ni lahka; to smo 
vedeli že vnaprej in tudi, da se bomo pripravljeni 
prilagajati in odpovedati. Ne bi pa radi bili pri tem 
osamljeni in želimo si, da to storimo kot skupina 
HSE. 

Spoštovani, hvala vam za trud in razumevanje, za 
to, da razumete predstavnike, ki zastopamo vaša 
stališča. Večkrat sprejemamo odločitve, ki niso 
lahke in od nas zahtevajo veliko mero odgovor-
nosti. Vem, da zmoremo in da bomo skupaj našli 
pravi način, ki nas bo popeljal v boljše čase. Vsak 
od nas pa si lahko sam odgovori na vprašanja, ki 
sem jih zastavil zgoraj. Najbrž odgovori ne bodo 
enaki in prav je tako. Želim si le, da se zavedamo 
odgovornosti, ki jo imamo. 

Želim vam vse lepo v božičnih in novoletnih pra-
znikih. Odpočijte si, naužijte se topline domov in 
prijetnih trenutkov v krogu oseb, ki jih imate radi. 

Moja obljuba je, da se bomo člani Sveta delavcev 
še naprej zavzemali, da bomo tudi v času krize in 
odrekanj skušali soupravljanje v podjetju obdržati 
na visoki ravni.

Bojan Brcar,
predsednik Sveta delavcev PV

Leto 2013 je za nami
Ne vem, ali se v iztekajo-
čem letu lahko s čim po-
sebej pohvalimo. Mogoče 
s tem, da smo trmasto 
vztrajali na začrtani poti, 
da smo pristajali na kom-
promise v dobro Skupine 
Premogovnik Velenje 
in zaposlenih ter nismo 
razmišljali egoistično. 

Vsi skupaj smo sprejeli 
odgovornost in nekaj 
več kot samo svoje delo 

prispevali k boljšemu poslovanju Skupine PV. Bilo je 
tudi nekaj dobrih rezultatov, ki pa so žal ostali v senci 
medijsko bolj odmevnih dogodkov, kot so stebrni udari, 
skupinske nesreče pri delu in okvara izvoznega stroja.

Kljub manjšemu številu zaposlenih ste se vsakodnevno 
borili z naravo za tone premoga, ki nam dajejo kruh, 
Sloveniji pa električno energijo. Narave ne moremo 
premagati. To je boj z mlini na veter. Da tega našega 
vsakodnevnega boja ne vidi ali noče videti nihče izven 
naše Doline, še razumem. Da ga ne ceni, pa je za Sindikat 
Premogovnika Velenje nesprejemljivo. 

Vsi zaposleni v Premogovniku Velenje si bomo morali 
zadati nalogo, da svoje delo pravilno ovrednotimo tudi 
znotraj skupine HSE. V poslovnem rezultatu HSE je tudi 
naš prispevek. Je bil v preteklih in bo tudi v prihodnjih 
letih. Verjetno to premalokrat poudarjamo. Zaposleni 
v Premogovniku Velenje dajemo energent za tretjino 
proizvedene električne energije v Sloveniji. Rudarimo in 
kurimo premog, odkopan v Šaleški dolini, ki trpi nepo-
pravljive posledice na okolju in kakovosti življenjskega 
prostora. Tukaj živimo mi. 

Drugje po Sloveniji se morajo zavedati, da je najdraž-
ja električna energija tista, ki je nimaš, zato si odvisen 
od trgovcev, ki ti postavljajo ceno. Verjamem, da bo v 
prihodnjem letu prišlo do spremembe miselnosti tudi pri 
našemu večinskem lastniku in bo prevladalo spoznanje, 
da smo zanesljiv in stabilen člen v verigi proizvodnje 
električne energije in da to ima svojo ceno.

Naša naloga je, da odkopljemo dogovorjene količine 
premoga, da še naprej gojimo tovariške odnose med 
zaposlenimi in da si pomagamo pri težkem delu. Tudi v 
zasebnem življenju dosezimo zastavljene cilje. Samo tako 
bomo zadovoljni in uspešni tudi pri delu, ki ga opravlja-
mo. Prav je, da se znamo poveseliti s sodelavci in v krogu 
najbližjih. Novo leto je priložnost, ko si lahko vzamemo 
nekaj več časa za družino in druženje s prijatelji.

Ob božičnih in novoletnih praznikih vam Sindikat Pre-
mogovnika Velenje želi veliko sreče in zdravja v letu 2014 
ter obilje lepih trenutkov v krogu prijateljev in družine.

Ferdinand Žerak, 
predsednik Sindikata Premogovnika Velenje
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Svet delavcev HTZ v letu 2013

Že predlani, ko nam ni bilo 
lahko, smo napovedovali, da bo 
leto 2013 zahtevno. Žal se nismo 
zmotili. V letu 2013 smo zaposle-
ni v celotni skupini HSE močno 
občutili gospodarsko krizo v 
Sloveniji. Napovedi za prihodnje 
leto prav tako niso obetajoče, 
vendar sem prepričan, da bomo, 
kot smo vedno do zdaj, znali in 
zmogli skupaj skozi te zahtevne 
čase in bomo iz bitke prišli kot 
zmagovalci.

V letu 2013 je bil HTZ Velenje močno prisoten na trgih zunaj 
Skupine PV. Realizacija na zunanjih trgih iz leta v leto raste, 
vedno znova iščemo nove posle, si ustvarjamo reference, vendar 
je največja težava plačilna nedisciplina na trgu.

Prisotni smo bili na delovišču TEŠ, kjer smo izvajali nekaj 
projektov, kot so transport premoga, izdelava okroglega tran-
sporterja, skupaj s podjetjem RGP smo začeli obnovo središča 
Velenja, prvi v Sloveniji smo pridobili certifikat IECEx za po-
pravilo ex-opreme. Zelo aktivni so bili tudi sodelavci programa 
AquaVallis z mebranskim bioreaktorjem. Tako kot lani je bilo 
tudi letos nekaj modnih revij za dobro poznane »Vražje gate« in 
zaščitne delovne obleke znamke Modeo.

Pri soupravljanju je Svet delavcev HTZ aktivno sodeloval. V letu 
2013 je imel 6 sej, nekaj je bilo rednih, nekaj pa izrednih oziro-
ma skupnih s Svetom delavcev Premogovnika in Sindikatom PV.

Na rednih sejah, ki jih običajno izpeljemo skupaj s sindikalno 
podružnico HTZ, nas Uprava HTZ Velenje redno seznanja s 
polletnimi in z letnimi poslovnimi poročili, s plani za prihodnje 
obdobje ter s polletnimi in z letnimi poročili varstva in zdravja 
pri delu. Na svojih sejah tudi redno poročamo o delu odborov. 

Letos smo v Sloveniji sprejemali novo zakonodajo trga dela, 
ZPIZ-2, ZDR-1, zato se je Svet delavcev HTZ Velenje odločil za 
izobraževanje članov. Zavedamo se, da lahko samo s poznava-
njem aktualne zakonodaje kakovostno uresničujemo delavsko 
participacijo. Imeli smo se možnost predstaviti tudi širši javnosti 
s člankom o našem delu v Ekonomski demokraciji, ki je časopis 
Združenja svetov delavcev Slovenije. Čeprav imamo status 
opazovalca, aktivno sodelujemo na sejah Sveta delavcev skupine 
HSE.  

Svet delavcev bo z veseljem sprejemal vaše predloge in pripombe 
tudi v prihodnje in jih poskušal po najboljših močeh upoštevati 
in uresničevati. Več o našem delu in vse naše zapisnike si lahko 
preberete na portalu PV in na oglasnih deskah po posameznih 
enotah.

Vsem zaposlenim v HTZ Velenje in Skupini Premogovnik Ve-
lenje v imenu Sveta delavcev HTZ in tudi v svojem imenu želim 
mirne in vesele praznike, v novem letu pa veliko sreče, zdravja 
in uspehov.

Niko Filipović,
predsednik Sveta delavcev HTZ

Veliko trenutkov sreče, zadovoljstva 
ob drobnih pozornostih, veliko iskri-
vih pogledov in iskrenih besed naj se 
prepleta v vrvežu zadnjega meseca v 
letu.

Opoj razpoloženja praznikov naj 
nas popelje v svet lepote, poštenja in 
preprostosti. 

DIT – Društvo inženirjev 
in tehnikov Skupine 

Premogovnik Velenje 

vam želi prijazno, zdravo in uspešno 
leto 2014!

V življenju ljudi je veliko trenutkov, ki 
jih delimo s tistimi, ki so nam blizu in 
jih spoštujemo. Naj bo v prihodnjem 
letu teh trenutkov še mnogo več, saj 
želimo, znamo in zmoremo živeti z 
ljudmi in za njih. Vsem sodelavkam 
in sodelavcem v Skupini Premogovnik 
Velenje želimo obilo zdravja, oseb-
ne sreče in zadovoljstva ter skupnih 
trenutkov v letu 2014.

Aktiv delovnih invalidov  
Skupine Premogovnik 

Velenje
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Sv. Barbara, zavetnica 
rudarjev in znanja
Velenjski rudarji že več kot stoletje negujemo rudarske običaje, ki se jim še posebej poklonimo ob 
praznovanju rudarskega praznika in godu zavetnice rudarjev sv. Barbare. Ker se zavedamo, da je um 
ogenj, ki ga je treba podpihovati, in ne posoda, ki jo je treba napolniti, spodbujamo vseživljenjsko 
izobraževanje. Tako smo tudi letos v Muzeju premogovništva Slovenije pripravili prireditev, na kateri 
smo temu področju, ki je za uspešen razvoj vsakega podjetja bistvenega pomena, izkazali posebno 
pozornost. Ob tej priložnosti smo tudi podelili priznanja sodelavcem, ki so v zadnjem letu s študi-
jem ob delu pridobili vsaj visoko stopnjo izobrazbe. 

Praznik izobraževalnih 
dosežkov
4. decembra, ko goduje sv. Barbara, je 
za Premogovnik Velenje tudi praznik 
izobraževalnih dosežkov. Izobraže-
valni center Skupine Premogovnik 
Velenje deluje z namenom uspešnega, 
sistematskega in organiziranega dela, 
kar pripomore k večji varnosti pri 
delu. Danes Premogovnik Velenje 
zagotovo ne bi bil eden najsodobnej-
ših in najbolje opremljenih premo-
govnikov s podzemno eksploatacijo 

ob prazniku sv. Barbare smo tudi letos podelili priznanja sodelavcem, ki so v zadnjem letu s študijem ob delu pridobili vsaj 
visoko stopnjo izobrazbe. (foto: Mrki)

premoga v Evropi, če v njem ne bi 
vrsto let sistematično vlagali v ljudi in 
znanje.

Ključni dejavniki v času 
hitrih sprememb
Praznik sv. Barbare, zavetnice rudar-
jev, vsako leto namenimo temu, da 
se spomnimo dosežkov in uspehov 
preteklega leta. »V Premogovniku Ve-
lenje smo naklonjeni kreativnim, de-
lovnim in prizadevnim sodelavcem. 
Zavedamo se namreč, da so znanje, 
izkušnje in delovna energija ključni 

dejavniki v času hitrih sprememb. 
Le z vašo vrhunsko usposobljenostjo 
in delovnim okoljem, ki spodbu-
ja možnosti za razvoj novih idej, 
bomo svojo skoraj 140-letno zgodbo 
uspešno gradili tudi v prihodnje,« je 
zbrane nagovoril predsednik Uprave 
Premogovnika velenje dr. Milan 
Medved. »Letos se v celotni Skupini 
Premogovnik Velenje srečujemo s 
številnimi izzivi. Vsesplošna gospo-
darska kriza se je dotaknila tudi nas, 
pa se kljub temu ne smemo ustrašiti 
ne izzivov ne preprek. Zavedati se 
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Na prireditvi v Muzeju premogovništva Slovenije je številne sodelavke in sodelavce v Skupini PV nagovoril dr. Milan Medved, 
predsednik Uprave Premogovnika Velenje. (foto: Mrki)

moramo, da pot do vrha ni nikoli 
ravna. Še naprej pa nam bo z anga-
žiranostjo zaposlenih, s strokovnim 
znanjem in pregovorno trmo rudar-
jev uspevalo osvajati tudi vrhove. Z 
vašim znanjem, s strokovnostjo, z 
idejami, izobrazbo in ustvarjalnostjo 
si lahko zgradimo pot, ki nas bo vodi-
la do začrtanega cilja,« je še povedal 
dr. Medved in izrekel zahvalo vsem, 

ki se s svojim znanjem, pripadnostjo 
in z delovno vnemo trudijo za svetlo 
prihodnost podjetja.

ocean nastaja po 
kapljicah
Najpomembnejše učenje se dogaja 
v resničnem življenju ob resničnih 
problemih in ne v učilnicah, zato si 
bomo v Premogovniku Velenje tudi 

v prihodnje prizadevali za nenehno 
izpopolnjevanja strokovnega znanja 
in veščin naših zaposlenih, saj nam 
prav lastno znanje odpira vrata v svet. 
Tudi ocean nastaja po kapljicah, pravi 
tibetanski pregovor, zato se ne sme-
mo bati, če kdaj pa kdaj napredujemo 
počasi. Bati se moramo zgolj tega, da 
bi se ustavili.

Tadeja Jegrišnik

Slovesnost so s kulturnim programom popestrili humorist Franci Podbrežnik in člani tolkalne zasedbe Rhythm Factory. (foto: Mrki)
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samo Chromy, diplomirani ekonomist,  
Htz velenje
Za študij na Fakulteti za uporabne poslovne 
in družbene študije Doba v Mariboru sem se 
odločil, ker sem prepričan, da mi bo v pomoč pri 
delu. Ciljno usmerjeno izobraževanje je pomem-
ben korak na poti ustvarjanja učinkovite infra-
strukture za misleča in na inovativnosti temelječa 
podjetja. Sem tudi mnenja, da nas samo vlaganje 
v znanje, razvoj in inovacije lahko popelje v boljši 
jutri. Izobraževanje je proces, ki se nikoli ne 
konča, zato bodite radovedni!

tanja ramšak, magistrica socialnega dela,  
Pv Invest

Preden sem se zaposlila v Centru starejših Zimzelen, so moje 
delovne izkušnje izhajale iz dela z mladimi, z osebami z motnjami 
v duševnem razvoju in zdravju. Kot strokovna vodja dveh enot za 
bivanje oseb z demenco v Zimzelenu sem videla nov izziv v ma-
gistrskem študiju Duševno zdravje v skupnosti. Vesela sem, da mi 
je delovna organizacija omogočila izobraževanje. Preplet teorije, 
ki sem jo pridobila na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani, in 
prakse me je obogatil in je prispeval k oblikovanju celovitejšega 
programa dela z osebami z demenco. Kot pravi kitajski pregovor: 
»Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika.«

bojan gajšek, diplomirani inženir strojništva,  
Htz velenje
Glede na čas, v katerem živimo, se je treba venomer 
izobraževati ter dopolnjevati in obnavljati svoje znanje. Ker se 
tega dobro zavedam, sem se odločil, da bom, če bo mogoče, to 
res počel. Seveda gre veliko lažje, če ti pri tem še kdo pomaga 
in ti stoji ob strani. Znanje in izobrazba, ki sem ju na Visoki 
gospodarski šoli Celje, smer Sodobno proizvodno inženirstvo, 
v tem letu pridobil, mi veliko pomenita. Zelo sem zadovoljen, 
ker lahko to znanje pri svojem delu tudi uporabljam, ga delim 
s sodelavci in tako prispevam svoj delež pri zlaganju našega 
skupnega mozaika, ki se imenuje uspešno podjetje.

tudi najmodrejši um se mora še česa naučiti.
George Santayana

najtežje se je naučiti tisto, kar bi bilo dobro vedeti.
Grški pregovor

kdor se neha učiti, je star.
Henry Ford

Um je ogenj, ki ga je treba podpihovati, ne posoda, ki jo je treba napolniti.
Plutarh
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V letu 2013 so študij ob delu 
zaključili tudi naslednji sodelavci 
Skupine Premogovnik Velenje: 

Matjaž osojnik in anton srebotnik sta končala 
šolanje na Višji strokovni šoli Šolskega centra Vele-
nje, smer Rudarstvo in geotehnologija, in pridobila 
naziv inženir rudarstva in geotehnologije; vojko 
Pečnik je uspešno končal šolanje na Višji strokovni 
šoli Šolskega centra Velenje, smer Mehatronika, in 
pridobil naziv inženir mehatronik; dušanka kelc 
je končala šolanje na Višji strokovni šoli, smer 
Ekonomija, in pridobila naziv ekonomist. 

Srednješolsko izobraževanje so končali vesna 
krančan, smer Ekonomski tehnik; aleksander 
lesnik je pridobil poklic elektrotehnik; Miha 
točaj poklic strojni tehnik; v okviru poklicne reha-
bilitacije je šolanje končal tudi branko verboten 
za poklic elektrikar. 

Vsem sodelavkam in sodelavcem iskrene čestitke!

mag. damjan konovšek, Premogovnik velenje

Zaradi vedno hitrejšega razvoja je zelo pomembno, da 
vse življenje pridobivamo nova znanja – tako na tehnič-
nem področju kot tudi pri osebnostni rasti. Za nadalje-
vanje študija na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani 
sem se odločil, ker bom lahko na ta način pridobljeno 
znanje nadgradil in uporabljal pri svojem delu v Premo-
govniku Velenje in Razvojnem centru Energija. Vesel in 
hvaležen sem, da podjetje v teh težkih časih – kot eno 
redkih – še spodbuja in omogoča izobraževanje ob delu, 
zato se bom še toliko bolj trudil, da po svojih močeh kar 
največ pripomorem k njegovemu delovanju.

mag. Marko ranzinger,  
rgP velenje

Verjamem v vseživljenjsko učenje, zato 
se mi je izobraževanje vedno zdelo 
prava pot. Glede na to, da bom delal 
še zelo dolgo, je posodobljanje znanja 
nuja, ne le izbira. V študiju na Nara-
voslovnotehniški fakulteti v Ljubljani 
sicer nisem našel povsem takšne strasti 
kot v športnih avanturah in podvigih, 
temveč potrditev za misel: »Ni težko 
narediti, kar je treba.«

Staro kovček si pakira:
»Zadosti letošnjega dira,

ustavim se za trinkkkk – na zdravje!
Naj vriska, poje, pleše slavje!«

Ob polnoči se z Novim sreča,
oba že rahlo opoteča,

a Staro Novemu čestita:
»Si pa točen, presta zvita!«

»Kaj ne bil bi na »genau«,
zadosti čakal sem in stal,

čakal, da se končno posloviš
in mi dneve prepustiš!«

Prijateljsko se poslovita,
na sveže ura že navita,

bije, tolče v mlado leto: 
»Naj z veseljem bo prežeto!«

Drago ljudstvo, 
da novo leto bi prineslo nasmehe, uspehe,

dosti več sreče kot pa skrbi,
iz srca vam Podbrežnikov Franci želi.
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Še zadnjič letos pokazali, da 
znajo in zmorejo 
Člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje so v nedeljo, 8. decembra 2013, izvedli še za-
dnjo reševalno vajo v letu 2013. Predpostavka vaje, ki se je je udeležilo 100 članov, je bila izriv plina 
v jami, pri katerem so bili ponesrečeni štirje rudarji. Namen takšne vaje je utrjevanje in preverjanje 
strokovne usposobljenosti ter psihofizične pripravljenosti članov Jamske reševalne čete PV.

Močan izriv plina v jami 
Pesje
Predpostavka potencialne nevarno-
sti je bila močan izriv plina na prvi 
tretjini odkopa k. –65/C v jami Pesje 
nekaj minut pred peto uro zjutraj. 
Po umiku zaposlenih iz ogroženega 
območja je bilo ugotovljeno, da so 
pogrešani štirje rudarji, zato je takoj 
stekla reševalna vaja. Dežurni premo-
govnika je aktiviral reševalce v jami, 
ki so sestavili dve reševalni ekipi. Za-
radi obsežnosti vaje reševanja je bila 
ob 5. uri in 10 minut sklicana celotna 
Jamska reševalna četa Premogovni-
ka Velenje, formiran je bil tudi štab 

reševanja. Vaja reševanja, v kateri je 
sodelovalo šest ekip za reševanje (dve 
jamski in štiri zunanje) ter ekipa za 
zvezo, je bila uspešno končana ob 7. 
uri in 15 minut.
Reševalno vajo je vodil Ivan Poho-
rec, vodja Proizvodnega področja 
in glavni tehnični vodja ter vodja 
reševalne službe Pv. V analizi vaje 
je povedal, da je potekala uspešno in 
je tudi uspešno končana: »Reševalci 
so svoje delo dobro opravili. Pone-
srečene rudarje so pravočasno našli 
in oskrbeli. Uspešna vaja je vnovič 
potrdila visoko strokovno usposoblje-
nost in fizično pripravljenost članov 

Jamske reševalne čete Premogovnika 
Velenje.«
Predsednik uprave Premogovni-
ka velenje dr. Milan Medved se je 
reševalcem zahvalil za njihov trud in 
predanost do poslanstva, ki ga opra-
vljajo. »Ste najpogumnejši in najbolj 
požrtvovalni predstavniki rudarskega 
poklica. V sebi nosite nesebičnost in 
znanje, ki sta nujno potrebna, ko mo-
rate v nesreči priskočiti na pomoč. To 
ste dokazali že velikokrat – tako na 
vajah, kot tudi takrat, ko je šlo zares.«

z DELoM SE VSE DoSEŽE

Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje danes šteje 114 članov. (foto: Mrki)
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106 let delovanja
Začetki organiziranega reševanja 
v Premogovniku Velenje segajo v 
leto 1893, ko je v jami Škale prišlo 
do dveh velikih eksplozij metana, 
za uradni začetek delovanja Jamske 
reševalne čete PV pa štejemo 20. julij 
1907, ko so imeli reševalci prvo vajo 
reševanja v novih prostorih reševalne 
postaje ob navzočnosti inšpektorja. 
V 106-letni zgodovini delovanja in 
obstoja čete so njeni člani že veliko-

krat dokazali, da so vedno in povsod 
pripravljeni posredovati ter nesebično 
pomagati tudi v izrednih razmerah. 
Za svojo nenehno pripravljenost se 
redno usposabljajo.

114 članov čete
Jamska reševalna četa Premogovnika 
Velenje danes šteje 114 članov. Ob 
Varnostno-tehnološko informacij-
skem sistemu Premogovnika Velenje 
je povezana tudi v sistem zaščite in 
reševanja na državni ravni. Četa oz. 

služba razpolaga s 151 izolacijskimi 
4–urnimi dihalnimi aparati, s pripa-
dajočo reševalno opremo, opremo 
za prvo pomoč in z lastnim poobla-
ščenim servisom reševalne opreme. 
Poleg akcij v Premogovniku Velenje 
so člani čete posredovali tudi pri reše-
vanju v drugih rudnikih, premogov-
nikih in podjetjih tako v Sloveniji kot 
v tujini. Letos so zelo uspešno gostili 
tudi Srečanje rudarskih reševalnih 
enot Slovenije.

Slobodan Mrkonjić

Zadnja reševalna vaja v letu 
je tudi priložnost za zahvalo 
nekdanjim članom reševalne 
čete, za njihov trud, prispevek 
in nesebično pomoč v reševal-
ni četi. Letos so se na ta način 
zahvalili štirim sodelavcem; 
Viliju Grmu za 22 let, Romanu 
Hudourniku za 18 let, Janku 
Hostniku za 15 let in Aleksan-
dru Judežu za 5 let aktivnega 
delovanja v Jamski reševalni 
četi Premogovnika Velenje.

z DELoM SE VSE DoSEŽE

Predpostavka potencialne nevarnosti je bila močan izriv plina na odkopu k. –65/C v jami Pesje. (foto: Aleksander Kavčnik)

foto: Mrki
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Gostili smo vrh 
Gasilske zveze Slovenije
Na začetku decembra 2013 smo v Premogovniku Velenje gostili vrh Gasilske zveze Slovenije. Obi-
skali so nas poveljnik zveze Franci Petek s člani upravnega odbora ter predstavniki Gasilske zve-
ze Šaleške doline. Goste so sprejeli Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični 
vodja v Premogovniku Velenje, Simon Dobaj, predsednik Prostovoljnega industrijskega gasilskega 
društva Premogovnika Velenje, in Boris Špeh, poveljnik društva.

Slovenski gasilci bi se 
lahko urili pri nas
Namena obiska sta bila ogled aktivne-
ga dela jame velenjskega premogovni-
ka ter izmenjava znanj in izkušenj pri 
delu z dihalnimi aparati. Pogovori so 
tekli tudi v smeri, da bi v premogov-
niški dimni komori, v kateri prever-
jamo usposobljenost članov Jamske 
reševalce čete za primere reševanja v 
izrednih razmerah, izvajali testiranja 
gasilcev za usposobljenost reševanja z 
dihalnimi aparati.

z DELoM SE VSE DoSEŽE

Na razpolago dimna 
komora in požarni rov
Premogovnik Velenje je oktobra letos, 
v okviru 5. dnevov zaščite in reše-
vanja, gostil predstavnike rudarskih 
reševalnih enot Slovenije. Ob tej pri-
ložnosti smo v Premogovniku izvedli 
skupno reševalno vajo rudarskih re-
ševalcev in gasilcev. V sklopu srečanja 
so med drugim potekali tudi ogledi 
Jamske reševalne postaje Premogov-
nika Velenje, kjer so si gostje – med 
njimi tudi Franci Petek, poveljnik 
Gasilske zveze Slovenije – ogledali 

dimno komoro. V njej se z namešče-
nimi dihalnimi aparati usposabljajo 
člani Jamske reševalne čete Premo-
govnika, ki je v svoji 106-letni zgo-
dovini že velikokrat dokazala, da je 
vedno pripravljena posredovati, tudi 
ko gre za izredne razmere in nevar-
ne pojave. V okolici Premogovnika 
imamo tudi 50-metrski požarni rov, v 
katerem za testiranje svojih reševalcev 
in gasilcev ustvarimo realne razmere, 
ki nastanejo ob požaru. Temperatura 
v tem rovu doseže več kot 70 stopinj 
Celzija in tudi koncentracija oglji-
kovega monoksida je zelo visoka. 

Namena obiska sta bila ogled aktivnega dela jame velenjskega premogovnika ter izmenjava znanj in izkušenj pri delu z 
dihalnimi aparati. (foto: Mrki)
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Proizvodnja v novembru 2013
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –65/B 207.000 220.772 13.772 106,65 9.599
E. K.  –65/E 80.500 94.492 13.992 117,38 4.108
E. K.  –65/C 138.000 119.447 –18.553 86,56 5.193
Proizvodnja 425.500 434.711 9.211 102,16 18.900
Priprave 11.500 16.826 5.326 146,31 732
skupaj Pv 437.000 451.537 14.537 103,33 19.632

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

Proizvodnja 3.388.520 3.137.163 –251.357 92,58 13.699
Priprave 151.552 147.923 –3.629 97,61 646
skupaj Pv 3.540.072 3.285.086 –254.986 92.80 14.345

Premogovnik Velenje in njegovo tehnologijo je gostom predstavil Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni 
tehnični vodja v Premogovniku Velenje. (foto: Mrki)

z DELoM SE VSE DoSEŽE

V takšnem rovu imajo reševalci in 
gasilci možnost preizkusiti resnične 
okoliščine, ki nastopijo, kadar pride 
do požara.

Ivan Pohorec, ki je gostom predstavil 
Premogovnik in njegovo tehnologijo, 
je dejal: »Predstavniki Gasilske zveze 
Slovenije so po ogledu odkopa v naši 
jami izrazili izjemno navdušenje. Kot 
zunanji opazovalci si težko predsta-
vljajo, kako in s kakšno tehnologijo 

pridobivamo premog 400 in več me-
trov pod površjem. Njihovo mnenje 
o tehnološki opremljenosti našega 
Premogovnika in potekom dela je 
bilo zelo pozitivno. Tudi kasnejši po-
govori so potekali predvsem v smeri 
dogovarjanj o možnostih sodelovanja 
Gasilske zveze Slovenije s Premogov-
nikom Velenje, s katerim bi lahko 
oba zunanja premogovniška objekta 
(dimna komora in požarni rov) po-

stala referenčna objekta za testiranje 
gasilcev. S tem bi lahko gasilci, ki pri 
reševanju uporabljajo dihalne aparate, 
tovrstne izkušnje in potrebno znanje 
pridobivali pri nas.«

Slobodan Mrkonjić
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Srečko Ledinek
Ne primerja svojega življenja z drugimi, saj 
ne ve, kakšna je njihova pot.
Srečko Ledinek, ki si je v Ravnah pri Šoštanju ustvaril dom in družino, je že od otroštva rad kaj 
razstavil, sestavil in tudi popravil. Kot strojnik po srcu in izobrazbi je že skoraj trideset let zaposlen 
v Strojnem remontu v podjetju HTZ Velenje. Njegovi sodelavci zanj rečejo, da je zanesljiv, delaven in 
iskren. Je ljubeč mož ter skrben in ponosen oče dveh otrok.

PoDJETJE SMo LJUDJE

foto: Mrki

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Na zgodnja leta mojega življenja me 
veže veliko krasnih spominov. Imel 
sem lepo in brezskrbno otroštvo. Ker 
sem bil doma na vasi, smo morali 
otroci v šolo, ki je bila v mestu, pe-
šačiti. To sicer ni bilo tako slabo, saj 
smo se zaradi tega z vrstniki veliko 
družili. Nastale so vezi, ki držijo še 
danes. Na žalost pa mladost – in vse 
lepo povezano z njo – prehitro mine.
 kakšen učenec ste bili? 
V šoli nisem izstopal, bil sem nekje v 
sredini. Takšen je bil tudi moj končni 
uspeh.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?

Pri desetih sem želel početi veliko 
stvari, ki jih delam še danes; tudi moj 
poklic je en izmed njih. Od nekdaj 
sem rad stvari razstavil, sestavil, 
popravil ...
 kje ste zaposleni in kaj počne-
te?
Zaposlen sem v Strojnem remontu 
podjetja HTZ Velenje, kjer sem že 
skoraj trideset let serviser rudarske 
opreme. Največ se ukvarjam s servi-
siranjem in z vzdrževanjem vrtalne 
opreme, a me potrebe po delu zane-
sejo tudi na druga delovna mesta. S 
svojim delom sem zadovoljen in ga 
rad opravljam.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?

HTZ Velenje je zelo dinamično 
podjetje, ki se ukvarja z različnimi 
programi. V kolektivu stremimo k 
vsesplošnemu napredku, zato sem 
vesel, da sem del njega.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Po toliko letih, kot pravijo tudi moji 
sodelavci, nam je naše delo že zlezlo 
pod kožo. Z delom se do prihoda v 
službo ne obremenjujem preveč. Ko 
začnemo delati, si prizadevam, da 
delo opravimo varno, kakovostno, 
zanesljivo in s čim krajšimi zastoji.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Najbolj se zanesem nase in na 
svoje delovne izkušnje. Vsekakor se 
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Ponosen mož in oče s svojimi najdražjimi

zanesem tudi na svoje sodelavce, saj 
smo skupaj že vrsto let, zato se dobro 
poznamo in med sabo zelo dobro 
sodelujemo.  
 kaj najraje počnete v svojem 
času?
Prosti čas? Zadnje čase bi se moral 
vprašati, kaj je to? Služba, družina, 
delo okoli domače hiše in številne 
druge obveznosti mi vzamejo veliko 
časa. Tempo življenja je zdaj dosti 
hitrejši, kot je bil nekoč, leto mine 
kot bi mignil. Če se le pojavi kakšna 
priložnost, skočim na kolo ali grem z 
družino v hribe.  
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Kaj naj človeku pomeni največ, če to 
ni njegova družina? Na svojo družino 
sem zelo ponosen. Moji najdražji mi 
vedno stojijo ob strani in mi dajejo 
novih moči, da se lahko prebijam 
skozi dobre in slabe plati življenja.
 kdo je na vaši izbrani 
fotografiji?
Na izbrani fotografiji ob meni so 
moja življenjska sopotnica Stanka in 
najina otroka. Tilen obiskuje sre-
dnjo šolo, Maruša pa je še v osnovni. 
Upam, da sta in bosta ostala vzgojena 
po najboljših človeških vrlinah. 
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Rad potujem in raziskujem druge 
kraje, vendar je res, da je najlepše tu, 
kjer sem doma, in pri tem ostanem. 
Rad se vračam domov, v Ravne pri 
Šoštanju.

 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Največkrat zaidem na velenjski me-
stni stadion, kjer si ogledam kakšno 
tekmo. Tudi glasbene prireditve mi 
niso tuje. 
 katere so tri vaše dobre 
lastnosti?
O svojih dobrih lastnostih je težko 
soditi sam. Po mnenju drugih sem 
zanesljiv, delaven, iskren. Zavedam 
se tudi svojih slabših lastnosti, ki jih 
skušam odpraviti.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Pri sebi ne bi spremenil nič. Včasih 
bi morda vseeno moral malce stopiti 
na žogo, kot rečejo v nogometnem 
žargonu. Drugače pa sem s sabo 

zadovoljen, upam, da so z mano tudi 
drugi.
 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Ne primerjaj svojega življenja z dru-
gimi, če ne veš, kakšna je njihova pot.

Slobodan Mrkonjić

Kadar ima Srečko čas, gre v hribe.

S kolesarskega vzpona na Roglo

oPRAVIČILo
V 10. številki časopisa Rudar 
smo napačno zapisali priimek 
intervjuvanca v rubriki Na 
obisku. 

Za napako se jožetu Cijanu 
iskreno opravičujemo!

Uredništvo 
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Vodenje je umetnost vplivati 
na druge
Zaposleni potrebujemo dobre vodje. Naučiti se novih veščin, prilagoditi vedenje, spremeniti slog 
vodenja, ukvarjati se s svojimi podrejenimi – vse to prinaša vodjem najtežje breme in stres ter hkrati 
največjo odgovornost pri upravljanju delovne učinkovitosti in zavzetosti zaposlenih. Vodenje je pro-
ces vplivanja na organizirano skupino ljudi v smeri doseganja ciljev. Dobri vodje pa postanemo šele 
takrat, ko nam to potrdi tudi skupina ljudi, ki jih vodimo.

V sklopu izobraževanj za vodenje in 
komuniciranje ter prejetih evropskih 
socialnih sredstev za usposabljanje 
zaposlenih na javnem razpisu smo 
v Premogovniku Velenje organizi-
rali delavnico »Krepitev vodstvenih 
veščin – vodenje in komuniciranje«. 
Namen delavnice, ki smo jo izvedli v 
dveh terminih, je bil krepitev veščin 
vodenja, usmerjanje in motiviranje so-
delavcev ter zavedanje odgovornosti za 
uresničitev dogovorjenega – doseganja 

O sebi lahko mislimo, da smo odlični vodje, a to postanemo le, če tako 
menijo tudi tisti, ki jih poskušamo voditi. Obsežna raziskava v Veliki 
Britaniji je podala tele izide (Ros Taylor LTD., 2007): 77 % zaposlenih 
v britanskih podjetjih meni, da se njihov vodja v resnici ne briga zanje 
in da jim sploh ne zna pokazati, kaj pričakuje od njih, le 15 % vodij je 
dobilo dobro oceno, da so zares »dobri vodje«, le borih 8 % pa, da zapo-
slene navdihujejo za večjo zavzetost.

zastavljenih ciljev in planov družbe 
Premogovnik Velenje. Želimo, da v 
realni situaciji v odnosu do sodelavcev 
vodje odreagirajo hitro, učinkovito in 
enako do vseh zaposlenih. 

»Spremembe, ki bi jih radi videli v sve-
tu, moramo najprej doseči pri sebi,« 
je nekoč dejal Mahatma Gandi. sonja 
kugonič, članica Uprave in delavska 
direktorica v Premogovniku velenje, 
je v uvodu poleg te misli poudarila 

tudi misel neznanega avtorja, ki se 
glasi: »Rast pomeni spremembo in 
sprememba zahteva tveganje, korak iz 
znanega v neznano.« Povedala je še, da 
pripraviti zaposlene, da nekaj naredijo, 
ni težka naloga. »Obljubite jim plačilo, 
bonus, napredovanje ali nagrado, če 
nalogo dobro opravijo v določenem 
roku, ali jim, če spodbude ne delujejo, 
zagrozite, da jih boste prijavili, degra-
dirali, jim zmanjšali plačo ali jih odpu-
stili. S kombinacijo zunanjih nagrad in 
pritiska lahko večino ljudi pripravimo 
do tega, da korektno opravljajo naloge. 
Toda kaj, če ne moremo dati nobenih 
bonusov, posebnih plačil ali če ne 
moremo ponuditi napredovanja. Kako 
jih pripraviti, da prispevajo svoj čas, 
energijo, zmožnosti za določeno stvar? 
Tu nastopi vodenje.« 

Namen delavnice »Krepitev vodstvenih veščin – vodenje in komuniciranje« je bil krepitev veščin vodenja, usmerjanje in 
motiviranje sodelavcev ter zavedanje odgovornosti za uresničitev dogovorjenega – doseganja zastavljenih ciljev in planov 
družbe Premogovnik Velenje. (foto: Saša Sevčnikar)
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Teoretična izhodišča opredeljujejo tri področja vodenja: 
1. strokovna usposobljenost (poznavanje delovnih procesov in delovnih nalog za vsakega neposredno podrejenega);
2. vodstvene spretnosti (koordiniranje, delegiranje, motiviranje in razvijanje kompetenc zaposlenih, vodenje 

sestankov, upravljanje s časom, določanje prioritet, timsko delo, inovativnosti …);
3. komunikacijsko-motivacijske spretnosti (čustvena inteligenca, sposobnosti delati z različnimi tipi ljudi, učin-

kovito podajanje informacij oz. navodil, pravilno podajanje kritike in pohvale, motiviranje sodelavcev glede na 
njihove vrednote, retorika …). 
Posledice nepravilne komunikacije so: neoptimalne rešitve, slabe izbire, napačno usmerjanje in nepotrebne 
napake.

»Predavanje je bilo zelo zanimivo, pestro in dinamično. Predavatelj je 
pokazal veliko znanja in energije s področja, ki ga obravnava in posre-
duje. Prav gotovo je bilo podanih nekaj smernic, ki jih bom pri svojem 
delu in vodenju lahko uporabljal. Pri našem delu je zelo pomembno, da 
vedno posredujemo pravo informacijo z namenom doseganja optimal-
nih delovnih rezultatov. Vsi se moramo zavedati, da moramo delovati 
kot uigrana ekipa in da je ime na sprednji strani dresa veliko pomemb-
nejše od tistega na hrbtni strani. To pomeni, da se je treba prilagajati 
ciljem podjetja in se za njihovo uresničitev maksimalno truditi.« 

mag. Bogdan Makovšek,  
vodja Službe za varnost in zdravje pri delu

Trener, specializiran za vodstvene 
treninge, z dobrimi referencami in 
dolgoletnimi izkušnjami, branko žu-
nec iz podjetja bMC International je 
udeležencem na zanimiv in praktičen 
način prikazal podobnost dinamike 
odnosov in komunikacije v poslovnem 
in športnem svetu. Na delavnici so 
vodje nadgradili in okrepili veščine 
vodenja, s poudarki na vzpostavitvi 
ustrezne avtoritete za lažje doseganje 
zastavljenih ciljev in ukrepov, zaveda-
nju odgovornosti realizacije dogovor-
jenega, komunikacijskih veščinah za 
učinkovito motiviranje sodelavcev, 
obvladovanju zahtevnih situacij ter 
zahtevnih sodelavcev za konstruktivno 
reševanje konfliktov, različnih načinih 
delegiranja za gradnjo in krepitev zau-
panja z zaposlenimi ter sprejemanju in 
obvladovanju sprememb časa.

mag. Saša Sevčnikar
in Natalija Lah

»Branko Žunec iz podjetja BMC International je predavatelj z dolgo 
kilometrino, zato je to posledično »ta pravo predavanje« oz. delavnica. 
Škoda je le, da takšna izobraževanja niso dostopna malo širšemu krogu 
oz. še kakšno raven nižje.«

Boris Potrč,  
svetovalec predsednika Uprave za področje varnosti

Sonja Kugonič, članica Uprave in 
delavska direktorica v Premogovniku 
Velenje, je dejala, da lahko s pravilnim 
vodenjem zaposlene pripravimo do 
tega, da prispevajo svoj čas, energijo, 
in zmožnosti za določeno stvar.  
(foto: Saša Sevčnikar)

Branko Žunec iz podjetja BMC International je udeležencem na zanimiv in praktičen 
način prikazal podobnost dinamike odnosov in komunikacije v poslovnem in 
športnem svetu. (foto: Saša Sevčnikar)
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Težko je predvideti, kaj se je pletlo v 
mladih glavah v Rumeni dvorani Pre-
mogovnika ob gledanju spota Kapo 
dol, v katerem je predstavljeno delo 
rudarjev ob spremljavi glasbenika 
6Pack Čukurja. Videti pa je bilo, da je 
spot vzbudil njihovo zanimanje. 
Tudi njihov odzdrav »srečno« na 
prijazni pozdrav Majde lampret, 
vodje projektov izobraževanja v 
Izobraževalnem centru skupine 
Premogovnik velenje, se je dobro 
slišal, odločnost pa bodo z leti že 
pridobili, če se bodo tako odločili. 
Njihova odločitev je pomembna, je 
poudarila lampretova, »saj je pravi 
poklic v življenju vsakega izjemnega 
pomena, kajti lahko in prijetno je 
potem štiri desetletja opravljati delo, 
ki je človeku všeč«
boris Potrč je v dobrodošlici pouda-
ril, da Premogovnik Velenje še vedno 
zaposluje in štipendira ter dodal: 
»Do takrat, ko boste vi prišli na 

Devetošolci na svojem 
prvem delovnem dnevu v PV
V petek, 6. decembra 2013, so naše podjetje obiskali učenci končnih razredov osnovnih šol mestne 
občine Velenje in občin Šoštanj, Šmartno ob Paki ter drugih okoliških občin. Nekatere so spremljali 
starši. Sprejel in v imenu Premogovnika Velenje jih je pozdravil svetovalec predsednika Uprave za 
področje varnosti Boris Potrč.  

V Premogovniku Velenje 
skrbno izbiramo svoje so-
delavce, skrbimo za njihovo 
izobraževanje in usposablja-
nje. Dobro mero pozornosti 
namenjamo že izbiri poklica 
in odločitvi zanj. Zavedamo 
se, da je izbira pravega poklica 
v življenju vsakega posame-
znika izjemnega pomena, 
kajti le z delovnimi, strokovno 
usposobljenimi in pripadnimi 
zaposlenimi bo lahko podjetje 
dobro poslovalo tudi v priho-
dnjih desetletjih.

vrsto za delo, pa upam in verjamem, 
da se bodo razmere na trgu dela še 
izboljšale.«
Devetošolce je nagovoril tudi mag. 
albin vrabič, ravnatelj rudarske 
šole velenje. Čestital jim je, da 
so prišli na obisk in ogled svojega 
morebitnega poklica v Premogovnik 
Velenje. Posebej je pohvalil sodelova-
nje Premogovnika in Rudarske šole 
pri izvedbi praktičnega pouka ter 
izpostavil tudi teoretični del pridobi-
vanja znanja: »Najboljši strokovnjaki 
v Premogovniku učijo na naši šoli, 
torej dobite najmodernejše in najbolj-
še znanje.«
Pristojni strokovni delavci Premo-
govnika so obiskovalcem predstavili 
še poklice v rudarstvu in možnosti 
štipendiranja, popeljali so jih skozi 
Jamsko reševalno postajo, jašek NOP, 
elektro- in strojne delavnice, šolske 
garderobe in svetilkarno.

Devetošolci na svojem prvem delovnem dnevu v Premogovniku Velenje (foto: Dragica Marinšek)

Verjamemo, da je spoznavanje rudar-
skega dela na »prvi delovni dan« v 
Premogovniku Velenje devetošolcem 
ostalo v nepozabnem spominu.

Dragica Marinšek
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Študenti na obisku
Študenti Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko, Katedre za elektroenergetske sisteme in 
naprave, so v petek, 6. decembra 2013, svoj dan namenili strokovni ekskurziji. Med drugim so obi-
skali naš Premogovnik in Muzej premogovništva Slovenije.

Kar 48 študentov in dva mentorja – 
dr. Marko Čepin, profesor, in Samo 
Gašperič, asistent – so v Rumeni učil-
nici upravne zgradbe NOP z zanima-
njem prisluhnili predstavitvi Skupine 
Premogovnik Velenje. 

»Vsakemu obiskovalcu skušamo 
predstaviti, kakšna je pravzaprav 
naša več kot 138-letna zgodba s 
premogom,« jih je v uvodu nagovoril 
svetovalec predsednika Uprave 
za področje varnosti boris Potrč 
in dodal: »Posebna znanja, kot so z 
elektro- in strojnega področja, bodo 
vedno iskana.« Številna vprašanja, ki 
so sledila predstavitvi, so kazalnik, 
da so študenti željni obogatiti svoje 
tehniško znanje.

Po obisku Termoelektrarne Šoštanj so 
si ogledali še Muzej premogovništva 
Slovenije.

Metka Marić

Na obisku v premogovniškem muzeju. (foto: Jernej Vogrin)

PONOVOLETNI PLES
GOST, d. o. o., VELENJE

Restavracija Jezero

VABIMO VAS NA 

PONOVOLETNI PLES 

V RESTAVRACIJO JEZERO

4. januarja 2014, z začetkom ob 20. uri.

Za ples in dobro razpoloženje bo poskrbel ansambel SHOW MIX.

Cena večerje z dobrodošlico je 32 evrov.

Rezervacija bo potrjena ob predhodnem plačilu.

Informacije in rezervacije sprejemamo: 03/5866-462 ali 051/344 757
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V prvem delu predavanja smo izposta-
vili dogodke, ki jih ljudje doživljamo 
kot najbolj obremenjujoče. Strinjali 
smo se, da v tem smislu prednjačijo 
izguba bližnje osebe ali izguba zdravja, 
izguba službe, ločitev zakoncev, 
finančne težave, selitev itd. Omenjeni 
dogodki sprožajo negativna čustva: 
jezo, žalost, strah, nemoč, obup. Zani-
mivo pa je, da znajo biti zelo obreme-
njujoči tudi lepi dogodki, poroka ali 
rojstvo otroka (t. i. pozitivni stres).  

Ko govorimo o stresu, običajno ne 
govorimo o dražljaju samem, ampak o 
naši pojasnitvi tega dražljaja. Medtem 
ko nekdo zazna neko situacijo kot zanj 
ogrožajočo, bo drugi v njej videl izziv 
in priložnost za spremembo. Kot po-
udarja Domenis Cankarjeva, stres ni 
nekaj, kar je tam zunaj, ampak nekaj, 
kar nastane v nas samih. 

Stres in upravljanje osebne 
energije
V petek, 29. novembra, je bilo v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje predavanje z naslovom Stres 
in upravljanje osebne energije. Skozi zanimive in aktualne teme, povezane s stresom, nas je pope-
ljala psihologinja in predavateljica Ana Domenis Cankar, svetovalka Inštituta za osebni razvoj, C.A.R. 
Izobraževanje je bilo delno sofinancirano s strani Evropskega socialnega sklada, prednostno ciljno 
skupino slušateljev pa so predstavljali zaposleni, stari nad 50 let.

Stres doživljamo predvsem takrat, 
kadar ocenjujemo, da določene 
situacije nimamo pod kontrolo oz. da 
nam stvari uhajajo iz rok. Počutimo 
se nemočni in situacijo ocenjujemo 
kot za nas nevarno, saj je lahko npr. 
ogroženo naše samospoštovanje, 
ugled ali pa lahko sebi ali drugim 
povzročimo finančne izgube, izgubo 
časa itd. Zavedati se moramo, da si 
občutek kontrole nad dogajanjem v 
določeni situaciji LAHKO povrnemo 
in to z lastnim vedenjem, na katerega 
imamo vpliv: lahko ga spreminjamo 
in se tako učimo učinkovitejših na-
vad. Spreminjanje vedenja je seveda 
zahteven in dolgotrajen proces, je 
pa uspešnejši, če smo za spremembo 
motivirani in če v njej vidimo smisel. 
Pri tem si postavljajmo konkretne in 
izvedljive cilje, saj je tako verjetnost, 
da jih bomo dosegli, večja. 

Stres je stanje, ki terja veliko energije 
in ogroža naše telesno ter duševno 
zdravje. Domenis Cankarjeva kot 
uspešno metodo spoprijemanja s 
stresom navaja zagotavljanje obnove 
porabljenih zalog energije. Obnova 
energije poteka tako na telesni ravni 
(telesna aktivnost in dovolj počitka) 
kot tudi na ravni čustev, razuma in 
vrednot. Skrb za spremembo čustvo-
vanja v smeri pozitivnih čustev vklju-
čuje skrb za zadovoljevanje potreb, 
doseganje ciljev in prevzem kontrole 
nad lastnim življenjem. Vrednote 
osmišljajo naše delovanje in predsta-
vljajo cilje, h katerim stremimo. Tako 
osmišljena aktivnost pa predstavlja 
vir naše motivacije in vztrajnosti. 

Ko se znajdemo v težki situaciji, se 
najprej vprašajmo, kaj lahko zase 
storimo sami. Uporabimo pozitivne 

Ko se znajdemo v težki situaciji, se najprej vprašajmo, kaj lahko zase storimo sami. (foto: Dragica Marinšek)
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Človek z vsakim vedenjem 
zadovoljuje svoje potrebe. 
Ločimo 5 skupin potreb, ki so 
prirojene in so nam torej sku-
pne: po preživetju, pripadno-
sti, svobodi, moči in zabavi. 
Ljudje smo srečni in zadovolj-
ni takrat, kadar učinkovito 
zadovoljujemo svoje potrebe 
na treh ključnih področjih: 
na področju dela, družine 
in na osebnem področju. 
Ob vsakodnevnem tempu se 
zgodi, da katerega od področij 
zapostavimo, največkrat nam 
tako zmanjka časa zase. Tako 
sami sebi nehote zagotavljamo 
optimalne pogoje za slabo 
počutje ter za razvoj različnih 
psihosomatskih bolezni. Ob 
vseh delovnih in družinskih 
obveznostih torej ne pozabi-
mo nase.

Predavateljica Ana Domenis Cankar, svetovalka Inštituta za osebni razvoj, C.A.R. 
(foto: Dragica Marinšek)

izkušnje, ki izhajajo iz primerov, ko 
smo bili uspešni. Najdimo tehniko 
sproščanja, ki nam najbolj odgovarja. 
Skrbimo za dobre medosebne odno-
se. Ne izgubljajmo časa in energije 
za tiste vzroke stresa, na katere ne 

moremo vplivati (npr. premestitev na 
drugo delovno mesto).

Alja Krevh
vir: Domenis Cankar, A. (2013). 

Stres in upravljanje osebne energije 
(gradivo za izobraževanje)

hotel & mountain resort

****V VSEH LETNIH ČASIH!

www.golte.si

ŽIVE JASLICE NA GOLTEH
Sobota, 28. 12. 2013, ob 16.30 uri:

- zbor pri hotelu Golte in nastopi pevskega zbora
- sprevod z baklami do Alpskega vrta

- pri kapelici blizu Mozirske koče bosta Marija in Jožef povila svojega 
novorojenca

Prevoz z nihalko za otroke brezplačen, odrasli 5 €.
Info: 03 839 11 00

PO SMUČANJU V WELLNESS 

30% UGODNEJE.

Z dnevno smučarsko vozovnico 

smučišča Golte v wellness center 

Golte 30% ugodneje.

Velja z vozovnico tistega dne od 

nedelje do četrtka.

Dodatne informacije: 03 839 11 00,

golte-recepcija@golte.si

Rekreacija. Izleti. 

Dogodki. Doživetja.

Golte oglas A5 jaslice december 2013.indd   1 16.12.2013   12:06:58
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Prenos bogatega 
tehničnega znanja na trg 
zunaj PV
Osnovni cilj je bil vsekakor prenos 
bogatega tehničnega znanja iz matič-
nega poslovnega sistema Premogov-
nik Velenje na odprt ekonomski trg v 
smislu povečanja obsega dejavnosti in 
povečanja skupne dodatne vrednosti. 
To nam je uspelo. Ponosni smo, da že 
10 let uspešno vztrajamo na odprtem 
tržišču in z vedno novimi razvojnimi 
cilji in projekti sprejemamo nove 
izzive.

RGP praznuje 10 let izzivov
V letu 2013 je minilo prvo desetletje od ustanovitve družbe RGP, Rudarsko-gradbeni programi. 
Zagotovo smo zgodovino začeli pisati z notarsko listino, ki je 15. decembra 2003 podala prve 
sklepe o ustanovitvi nove družbe. Ta je pod svoje okrilje sprejela tedanji kamnolom Paka in be-
tonarno. Za prvega direktorja je bil s strani ustanoviteljev, Premogovnik Velenje in HTZ Velenje, 
imenovan mag. Marjan Hudej. V sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju je bila družba vpisana 
19. decembra 2003. S tem končnim dejanjem so bili postavljeni novi temelji družbe RGP.

Sodoben in dobro 
organiziran sistem
Zdaj je družba RGP moderen poslov-
ni sistem, ki združuje celoten spekter 
rudarsko-gradbenih programov. 
Organizacijske enote Proizvodnja 
betonskih proizvodov, Proizvodnja 
kamenih agregatov ter Rudarske in 
gradbene storitve nudijo celotno sliko 
našega poslovanja. Iz prvotne družbe, 
ki je bila vpeta v lokalno okolje, smo 
prerasli v blagovno znamko, ki je zelo 
dobro poznana tako v Sloveniji kot 
tujini. Naše ogledalo so naši projekti 
in reference. Želimo biti uspešen 
ponudnik celovitih tehnoloških 
rešitev v sklopu rudarskih in 

geotehničnih storitev na slovenskem 
trgu in trgih jugovzhodne Evrope. 

Največ referenc na 
projektih energetike
Že od začetka smo prisotni na projek-
tih energetike, ki zajemajo izgradnje 
hidroelektrarn na reki Savi. HE 
Boštanj, Blanca, Krško in zdaj še HE 
Brežice so naše bogate reference. Iz-
gradnja prve črpalne hidroelektrarne 
v Avčah na reki Soči, sanacijska dela 
na HE Farmin in izgradnja nado-
mestnega bloka 6 v TEŠ so dela, kjer 
smo bili in smo prisotni.
Prav tako segajo naše reference na 
področje projektov sanacije železni-
ških objektov, izgradnje cest, utrje-

V RGP se zavedajo, da so ljudje tisti, ki dajejo vrednost in moč vsem njihovim idejam in projektom. (foto: arhiv RGP)
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vanja in sanacije plazov, zapiranja 
rudnikov in izdelave podzemnih 
objektov, specialnih vrtalnih in 
geotehničnih del. Naše poslovanje je 
še vedno povezano s Premogovnikom 
Velenje, kjer skupaj izvajamo zelo 
pomemben in tehnološko odmeven 
projekt izgradnje novega izvoznega 
jaška NOP II. 
V tem desetletju je družba RGP proi-
zvedla 412.500 m3 mokrih betonskih 
mešanic ter 95.000 ton suhih beton-

skih mešanic. Proizvodnja kamenih 
agregatov je v tem času naredila 
3.200.000 ton agregata, za kar je bilo 
treba izdelati 114.081 metrov vrtin. 
Poraba razstreliva je presegla 349 ton. 

123 zaposlenih
Danes je v družbi RGP zaposlenih 
123 ljudi. Ljudje smo tisti, ki dajemo 
vrednost in moč vsem idejam in 
projektom. Smo gonilna moč in 
smo tisti, po katerih se podjetja 
razlikujejo med seboj. Vsekakor se 

podjetje ne more razvijati brez ljudi, 
saj predstavljamo kulturo družbe, ta 
pa njeno dušo. In podjetje brez duše 
ne more preživeti, sploh pa ne v teh 
kriznih časih. 
Zavedamo se svojih bogatih spo-
sobnosti, zato bomo tradicijo in 
desetletne izkušnje tudi v prihodnje 
združevali z veliko delovno nemo, 
svojo prihodnost pa ustvarjali z no-
vimi projekti, neizmerno vero vanje 
in veliko željo po uspehu.

mag. Marko Ranzinger

RGP je glavni izvajalec del na jašku NoP II, ki si ga je ogledal tudi Blaž Košorok, generalni direktor HSE. (foto: arhiv RGP)

foto: Hans

Iskreno se zahvaljujemo 
vsem, ki ste skupaj z nami 
soustvarjali podjetje RGP, 
ter izražamo veliko spošto-
vanje do tistih, ki še vedno 
ostajate z nami. Vemo, da so 
največje bogastvo ljudje, ki 
predstavljajo podjetje, zato 
hvala vsem tistim, ki ste 
nas spremljali in od začetka 
verjeli v naše cilje. Za nami 
je prvo desetletje, pred nami 
pa mnogo novih zanimivih 
izzivov.
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Gospodarska kriza se kaže v zna-
tnem padcu proizvodnje nekovinskih 
mineralnih surovin, še zlasti surovin 
za gradbeštvo, ki so daleč najbolj 
zastopana skupina pri nas. Prav tako 
se kriza kaže tudi v zmanjšanju zalog 
in virov, saj se zmanjšuje število 
prostorov z rudarsko pravico, nosilci 
rudarskih pravic pa skoraj ne vlagajo 
finančnih sredstev v raziskave novih 
zalog in virov surovin. Pridobivalna 
dela se večinoma izvajajo v prostorih, 
ki so bili bolj ali manj raziskani že v 
preteklosti.  

Načrt rudniškega prostora

Upoštevajoč dejstvo, da v Sloveniji 
obstaja veliko število površinskih 
kopov s koncesijo, lahko rečemo, da 
obstaja velik potencial pridobivanja 

Neurejena kartografija je 
priložnost za PV Invest
V Sloveniji ima rudarstvo dolgo tradicijo, ki je prepoznana tudi v svetovnem merilu. V Sloveniji 
najdemo nahajališča energetskih mineralnih surovin (premog, uran, nafta, plin, geotermični ener-
getski viri), kovinskih (ekonomsko pomembna so lahko nahajališča živega srebra, svinca, cinka, 
bakra, antimona, železa in boksita) in nekovinskih mineralnih surovin (prevladujejo mineralne 
surovine za industrijo gradbenega materiala in za gradbeništvo). 

novih poslov tudi na področju izdela-
ve rudarske kartografije površinskih 
kopov. Pri raziskovanju in izkorišča-
nju mineralnih surovin na povr-
šinskih kopih se pogosto srečamo s 
problematiko neustrezne ali nepopol-
ne rudarske tehnične dokumentacije, 
med katero uvrščamo tudi načrt 
rudniškega prostora. 

Načrt rudniškega prostora je po 
točki 5.2.1.2. člena Zakona o rudar-
stvu (ZRUD-1), (Uradni list RS, št. 
61/2010 z dne, 26. 7. 2010), definiran 
tako: »Načrt rudniškega prostora 
je prikaz odkopnih polj oziroma 
revirjev, izdelan na katastrski karti 
v ustreznem merilu, z označenimi 
mejami in parcelnimi številkami, ki 
ob začetku odkopavanja ne sme biti 

starejša kot šest mesecev in mora biti 
letno dopolnjena.«. 

Pri izdelavi načrtov površinskih ko-
pov se pogosto srečamo z različnimi 
izdelki, ki bolj ali manj predstavljajo 
načrt rudniškega prostora. Pogosto 
se zgodi, da nosilci rudarske pravice 
rudarski karti posvečajo premalo 
pozornosti. Vsak nosilec rudarske 
pravice pa mora imeti po zakonu o 
rudarstvu (ZRud-1) načrt rudniškega 
prostora. Original rudarske karte ima 
po Pravilniku o rudarskem merjenju, 
merski dokumentaciji in rudarskih 
kartah status uradnega dokumenta. 

Načrt rudniškega prostora pogosto 
imenujemo tudi Rudarski načrt 
površinskega kopa, Rudarska karta 
kamnoloma, Načrt kamnoloma in 

Meritve v kamnolomu (foto: Aleš Lamot)
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predstavlja osnovo za delo na povr-
šinskih kopih (raziskovanje, plani-
ranje, projektiranje, vizualizacije, 
varnost itd.).

Načrt rudniškega prostora se izdela 
na topografski osnovi in prikazu-
je pridobivalni prostor, pristopna 
zemljišča, proizvodne in tehnološke 
objekte oziroma vse rudniške objekte, 
odkopna polja, stanje brežin, rudni-
ške komunikacije, predelovalne obra-
te, odlagališča in skladišča, kataster 
v ustreznem merilu z označenimi 
mejami in parcelnimi številkami. 

Pri izmeri in izdelavi pa je treba 
upoštevati tudi predpisane metode in 
postopke izmere, geodetske predpise 
in norme, kartografski in topografski 
ključ ter rudarske oznake in simbole. 
Lahko je izdelan tudi kot geodetski 
načrt, vendar mora vsebovati vse 
značilnosti rudarske karte. Smiselno 
in tudi predpisano s Pravilnikom o 
rudarskem merjenju, merski doku-
mentaciji in rudarskih kartah (Uradni 
list RS, št. 83/2003 z dne, 22. 8. 2003), 
je, da se vse rudarske karte izdelajo 
na osnovi opravljenih lastnih meritev. 

Unovčiti je treba znanje
Področje rudarske kartografije po-
vršinskih kopov je bilo v preteklosti 
morda nekoliko zanemarjeno ali pa 
se temu delu ni posvečalo veliko po-
zornosti. To se kaže v velikem številu 
neurejenih načrtov rudniških prosto-
rov površinskih kopov, kot opažamo 
pri svojih potencialnih strankah, ki 
jim v okviru službe Jamomerstvo in 
geodetske storitve posebno pozornost 
namenja ekipa sodelavcev projektne 

skupine za kamnolome. 

Znanje in izkušnje z rudarskih mer-
jenj, geodezije in iz zgledno urejene 
kartografije Premogovnika Velenje 
dopolnjujemo z izdelavami 3-D mo-
delov površinskih kopov, 3-D vizua-
lizacijami in uvajanjem arhiviranja, 
pregledovanja in izmenjave podatkov 
preko spletnih in mobilnih aplikacij. 

Zdajšnje stanje površinskih kopov v 
Sloveniji se kaže v zmanjšanju števila 
pridobivalnih prostorov, v zmanjša-
nju proizvodnje v prostorih ter v sta-
gnaciji raziskovalnih del. Pričakovati 
je, da se bo ob okrevanju gospodar-
stva in ob ponovni oživitvi gradbene 
dejavnosti stanje popravilo. Tako 
bodo nekovinske mineralne surovine 

in z dejavnostjo povezane storitve 
tudi v prihodnje ostale pomembna 
rudarska dejavnost in nujen dejavnik 
gospodarskega razvoja Slovenije. 

Glede na podatek, da je bilo v letu 
2012 skupno 216 nahajališč mineral-
nih surovin s koncesijsko pogodbo 
(rudarsko pravico), katere je upravlja-
lo 160 različnih koncesionarjev, so 
možnosti za pridobitev novih poslov 
na področju rudarskih merjenj pre-
cejšnje.

Aleš Lamot

Padec proizvodnje nekovinskih mineralnih surovin sovpada 
z začetkom gospodarske krize (vir: Mineralne surovine v 
letu 2012, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor)

Padec števila nahajališč v Sloveniji je skladen s trajajočo 
gospodarsko krizo, vendar kljub temu skupna številka ni 
majhna (vir: Mineralne surovine v letu 2012, Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor).

3-D model kamnoloma, izdelan na podlagi lastnih meritev
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Pred vstopom v dvorano smo obisko-
valcem predstavili program Aqua-
Vallis. Informacijam so z veseljem 
prisluhnili, predvsem jih je zanimalo, 
kako učinkovito odstranimo nečisto-
če iz vode in jo pripravimo za pitje. 
Z zanimanjem so spremljali prikaz 
čiščenja umazane vode in učinkovito 
delovanje Športne plastenke AquaVal-
lis, ki postaja vedno bolj popularna. 
Obiskovalci so se strinjali, da s sta-
rostjo ljudje izgubljamo občutek za 
žejo in se premalo zavedamo posledic 
pomanjkanja vode v organizmu. Ker 

Veliko obiskovalcev je že bilo 
obveščenih o tem, kaj je ioni-
zirana bazična voda in kako ta 
voda pomaga zavirati proces 
osteoporoze. V bazični vodi 
sta kalcij in magnezij prisotna 
v ionski obliki, ki ima odlične 
topne lastnosti.

AquaVallis na slovenskem srečanju 
društev bolnikov z osteoporozo
V  soboto, 19. oktobra 2013, je Društvo bolnikov z osteoporozo Šaleške doline ob Svetovnem 
dnevu osteoporoze, ki je 20. oktobra, organiziralo vseslovensko prireditev v Velenju. Okoli 900 
članov in članic društev iz celotne Slovenije si je v dopoldanskem času ogledalo znamenitosti na-
šega mesta, svečana prireditev pa je potekala popoldne v Rdeči dvorani.

smo članom Društva bolnikov z oste-
oporozo Šaleške doline že pred časom 
predavali o bazični vodi, so nas ti 
priporočili tudi drugim slovenskim 
društvom. Prepričani so, da mora-
mo tudi njim predstaviti lastnosti in 
pomen ionizirane vode. Na ta način 
koristne informacije pridejo neposre-

dno do uporabnikov.
Podjetje HTZ Velenje, znotraj kate-
rega deluje program AquaVallis, je 
vseslovenski dogodek podprlo še z 
brezplačnim sponzorskim transpa-
rentom, za kar so se nam člani velenj-
skega društva pisno zahvalili.

Samo Chromy

Do lastnega stripa v dveh dneh
Stripburger in Muzej premogovništva Slovenije sta združila moči in za starejše od deset let 
pripravila dvodnevno Stripburgerjevo stripdelavnico.

Delavnica je bila izvedena v soboto, 14., in v nedeljo, 15. decembra, med 10. in 17. uro.
Mladi stripovski navdušenci so imeli priložnost spoznati 
možnosti, ki jih ponujata ustvarjanje stripov in izvedba 
lastnega stripa.
Skozi iskanje idej, pripovedovanje v slikah, izdelavo 
zgodbe, govora v stripu, črkopisa, likovnega jezika in 
analize končanih del je sodelujoče vodil ilustrator, slikar, 
scenograf in animator lutk Andrej Štular.
Prvi dan so se sodelujoči seznanili z osnovami stripa, 
možnostmi izvedbe in spoznali kako se načrtuje in izvede 
stripovska zgodba. Drugi dan pa so izdelali svoj lastni 
strip in ga s pomočjo fotokopirnega stroja v nekaj izvodih 
tudi razmnožili.
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Prvi projekt izvedli 
spomladi letos
Spomladi letos smo izvedli pilotni pro-
jekt filtracije vodnega zajetja Prejnuta 
v neposredni bližini mesta Idrija, iz 
katerega se oskrbujejo tri gospodinj-
stva. Mikrobiološki testi vode so bili 
neustrezni, zato je moralo Komunalno 
podjetje kot vzdrževalec po inšpekcij-
ski odločbi zagotoviti ustreznost vode 
iz tega zajetja. Ker gre za malo zajetje, 
so iskali dovolj učinkovito in stroškov-
no ugodno rešitev, kar smo jim s filtra-
cijskimi sistemi AquaVallis brez težav 
lahko ponudili. Po vgraditvi mikrobio-
loških filtrov v vodi ni bilo več zaznati 
prisotnosti različnih bakterij. 

od letošnje jeseni 
neoporečna pitna voda za 
še 50 gospodinjstev
Jeseni smo v Idriji nadaljevali z 
vgradnjo enakih filtrov, vendar večjih 
kapacitet, na vodnem zajetju Ledine, 

Filtracijski sistemi AquaVallis v 
vodnih zajetjih v Idriji
V podjetju HTZ Velenje s programom AquaVallis nadaljujemo projekte za zagotavljanje čiste in 
zdrave pitne vode za gospodinjstva, ki se oskrbujejo iz odročnih vodnih zajetij. Po pridobljenih 
referencah v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini ter osrednji Štajerski smo program AquaVallis uspe-
šno predstavili tudi predstavnikom Komunalnega podjetja Idrija.

Nameščeni »Big Blue« mikrobiološki 
filtri v zajetju Ledine pri Idriji (foto: 
Matej Vošnjak)

ki je ob cesti na prelazu od Idrije proti 
Žirem. Iz tega zajetja s pitno vodo 
oskrbujejo približno 50 gospodinjstev. 
Voda je sicer kakovostna, vendar je 
predvsem v deževnem in sušnem 
obdobju prihajalo do mikrobiološke 
neustreznosti. Z vgrajenimi filtri 
AquaVallis smo krajanom zagotovili 
trajno oskrbo čiste in mikrobiološko 
ustrezne pitne vode.

mag. Aleš Dremel

KRVoDAJALSKE AKCIJE V LETU 2014
13. 3. –  Šmartno ob Paki, Splošna bolnišnica Celje
21. 3. –  Ravne pri Šoštanju, Univerzitetni klinični center Maribor

1. 4. –  Velenje, Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
2. 4. –  Velenje, Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
3. 4. –  Velenje, Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
4. 4. –  Velenje, Univerzitetni klinični center Maribor    

4. 6. –  Lokovica, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

9. 7. –  Velenje, Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
10. 7. –  Velenje, Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
11. 7. –  Velenje, Univerzitetni klinični center Maribor    

10. 10. –  Ravne pri Šoštanju, Univerzitetni klinični center Maribor 

25. 11. –  Velenje, Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
26. 11. –  Velenje, Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
27. 11. – Velenje, Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
28. 11. – Velenje, Univerzitetni klinični center Maribor 

Vsak dan, ki ga namenjamo 
drug drugemu tudi na de-
lovnem mestu, mora biti dan 
nesebičnosti in humanosti do 
sočloveka, ki še posebej potre-
buje toplino besede in razu-
mevanja. Ljudje smo ustvarje-
ni, da si pomagamo in delimo 
vse tisto, kar potrebujemo. 
Ostanimo tudi v prihodnje 
takšni in svet bo bolj pošten, 
vsak prihodnji trenutek bo 
srečnejši za sočloveka, ki si 
zasluži spoštovanje, enakost in 
razumevanje. 

Vse lepo v letu 2014 vam želi 

Aktiv Rdečega križa 
Premogovnik Velenje.

Program AquaVallis s svoji-
mi tehničnimi rešitvami in 
izdelki pomembno vstopa na 
področje učinkovite in trajne 
priprave vode iz odročnih 
vodnih zajetij. Na Idrijskem, 
Cerkljanskem in Tolminskem 
je takšnih zajetij še veliko, zato 
skupaj z naročniki načrtujemo, 
da bomo v prihodnje izvedli še 
kakšen podoben projekt.
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Kolikor jezikov znaš, 
toliko veljaš
Ta slovenski pregovor je bil iztočnica 
za pogovor, ki smo ga ob svetovnem 
dnevu jezikov (26. september) pripra-
vili v bivalni enoti Sivka. Veliko naših 
stanovalcev zna povedati vsaj nekaj 
stavkov v tujih jezikih, mnogi so v 
tujini nekaj časa živeli ali delali oz. so 
imeli v svojem poklicu opraviti tudi s 
tujimi poslovnimi partnerji.
Danes je na svetu približno štiri tisoč 
jezikov, če pa upoštevamo posamezna 
narečja, jih je sedem tisoč. Mi smo na 
srečanju spregovorili v angleškem, 
nemškem, nizozemskem, italijan-
skem, ruskem, češkem, srbskem, 
hrvaškem, francoskem in grškem 
jeziku. V Zimzelenu živi prava 
poliglotka, slovenska pisateljica tita 
kovač artemis, ki govori šest tujih 
jezikov, v Grčiji pa je veliko let tudi 
živela.
Pri pogovoru sta se nam pridružili 
tudi sodelavki jelka Florjančič in si-
mona golub, ki je gluhonema. Jelka 
se je letos naučila znakovnega jezika, 
da bi s sodelavko lažje komunicirala. 
Obe sta nam pokazali nekaj kretenj 
za osnovne pojme, kot so na primer 
dnevi v tednu in pozdravljanje.
Zelo zanimivo srečanje smo popestri-
li z različnimi anekdotami, prigoda-
mi, ki so se nam zgodile ob srečanju s 
tujci ali pri govoru v tujem jeziku. Del 
pogovora smo namenili tudi sloven-
ščini, ki ima glede na število govorcev 
veliko narečij. To smo preverili tudi 
v praksi, ko so udeleženci pogovora 
spregovorili v svojih narečjih. Ob tem 
smo se nasmejali in ugotavljali, da se 
lahko dva Slovenca z različnih koncev 
domovine težko razumeta.

Dober dan, zdravo, 
srečno, servus
21. novembra praznujemo svetovni 
dan pozdrava in na pogovoru o poz-
dravljanju v bivalni enoti Hermelika se 
nam je pridružilo kar 30 stanovalcev. 

Bogastvo babičine skrinje
V letu 2013 smo v Centru starejših Zimzelen pripravili za stanovalce in z njimi okoli 130 prire-
ditev – glasbenih, gledaliških, pevskih nastopov, delavnic, predavanj, izletov, druženj ob različ-
nih priložnostih. Večkrat smo tudi skupaj z njimi posedeli v posameznih bivalnih enotah in se le 
pogovarjali. Ob tem smo bili mlajši deležni bogate učne ure modrosti in izkušenj.

Pogovarjali smo se o pomenu in nači-
nih pozdravljanja pa tudi o tem, kako 
se pozdravljamo v naši hiši.
Pozdrav je v našem življenju zelo 
pomemben. Z njim na vsakem koraku 
prispevamo k boljšim medsebojnim 
odnosom in k prijetnejšemu počutju. 
Sicer pa pozdravljamo z namenom, da 
izkažemo dobrodošlico, gostoljubje.
Stanovalci so našteli nekaj pozdravov, 
ki so jim domači: bog daj, servus, 
srečno, lepo pozdravljeni, spomnili 
pa tudi na nekatere, ki se (verjetno) 
ne uporabljajo več: klanjam se, moj 
poklon, poljubljam roko … Tudi poz-
dravi mlade generacije jim niso tuji, 
saj slišijo vnuke, ki se pozdravljajo s 
haj, čao, oj, ahoj …
Po navedbah strokovne literature je 
ob prvem stiku najpomembnejših pr-
vih 30 sekund, torej prav prvi pogled, 
prvi pozdrav in prve kretnje. Če nas 
kdo pozdravi, je naša dolžnost, da 
človeku odzdravimo.
Stanovalci so povedali, da se med se-
boj veliko pozdravljajo, prav tako so 
zadovoljni z odnosom zaposlenih do 
njih. »Večinoma zaposleni pozdravijo 
glasno in prijazno, se ob tem nasmeji-
jo in rečejo še kakšno besedo. Na pri-
mer: kako ste, kaj je novega, ste dobro 

in podobno. Tako se začne pogovor 
in vzpostavi odnos,« so dejali.
Poudarili so tudi, da so včasih starši 
otroke učili, da je treba pozdraviti 
vsakega človeka, ki ga srečaš, tudi če 
ga ne poznaš.

Pogovori kot zgodbe
Kot iztočnice za pogovor s stanovalci 
smo izkoristili tudi dan hoje, ko smo 
se podali po Topolšici, bolezni srca, 
bolečino, sladkorno bolezen, zanimi-
ve zgodbe pa smo slišali tudi ob odpr-
tju razstave polstenih slik Društva 
solčavskih filcark Bicka.
Stanovalci so pripovedovali, kako ce-
njena je bila volna v njihovih mladih 
letih – pri vsaki hiši so ženske pletle 
in zimska oblačila so bila domala vsa 
pletena; jopice, puloverji, nogavice, 
kape, šali, rokavice, odeje … Marsika-
teri družini so volna in izdelki iz nje 
prinesli tudi dodatni zaslužek. 
Prav poseben pogovor se redno spleta 
med našimi prostovoljkami Veroni-
kami in njihovimi obiskovanci. Kot 
rade rečejo, s pogovorom dobijo od 
stanovalcev posebno darilo – njiho-
vo zgodbo. Ta je samo zanje, saj je 
nikomur ne zaupajo, pusti pa v njih 
bogato sled.

Diana Janežič

z Aleksandro Žuber, dr. med., (druga z desne) smo se pogovarjali o bolečini. 
(foto: Diana Janežič)
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začetek smučarske sezone 
po dalmatinsko in vražje
Da bo letošnja sezona res polna atraktivnih dogodkov in vsebin, zaradi katerih bodo bele strmine 
še bolj vabljive, smo ob njenem odprtju na Golteh pripravili privlačen dogodek. V goste smo 
povabili dalmatinsko klapo Lanterna, ki je obiskovalce Golt zabavala kar dva dneva. 

Sobotni večer je bil v znamenju dal-
matinske kulinarike in petja. Skrbno 
izbrane jedi je pripravilo gostinsko 
osebje Hotela Golte, gostje pa so lahko 
izbirali tudi med posebnimi vini. 
Kulinarika je zagotovo eden izmed 
adutov Golt, kakovost so prepoznali 
in okusili že mnogi. Dokaz je bila tudi 
tokrat povsem zasedena restavracija 
hotela. Obiskovalci so se zabavali vse 
do zgodnjih jutranjih ur. 

V nedeljo smo se prebudili v čudovit 
smučarski dan. Veliko število smu-
čarjev je že zgodaj prišlo na spodnjo 
postajo nihalke v Žekovcu, da bi 
prispeli na smučišče kar se da hitro in 
čim bolj izkoristili odlične smučarske 
razmere. Zasledili smo veliko znanih 
obrazov, prišli so smučarji iz Hrva-
ške, mnogi so prvič obiskali Golte, 
bile so družine z otroki, ki osvajajo 
prve smučarske zavoje v smučarski 
šoli Beli zajec, in prišli so naši zvesti 
obiskovalci, ki poznajo že vse skrite 
kotičke Golt. Prijetne temperature in 
sončno vreme so pripomogli k dobri 
volji obiskovalcev. Veliko med njimi 
jih je čudovit dan izkoristilo tudi za 
sprehod po planini in občudovanje 
morja megle ter s soncem obsijane 
Kamniško-Savinjske Alpe.

Klapa Lanterna in modna 
revija HTz
S terase Hotela Golte je dišalo po mor-
skih specialitetah z žara. Smučarji in 
drugi obiskovalci so nestrpno pričako-
vali nastop klape Lanterna in modno 
revijo blagovnih znamk Modeo, Dan-
ce 4 Fit in Vražje gate podjetja HTZ 
Velenje. Drzni dekleta in fantje, ki so 
se sprehodili po modni pisti, so pred-
stavili najnovejše modele božičnega 
spodnjega perila ter športnih oblačil 
podjetja HTZ, cel dan pa sta potekali 
tudi promocija in prodaja božičnih 
paketkov spodnjega perila. 

Na Golte pride tudi 
Božiček
S tem dogodkom pestrega dogajanja 
v veselem decembru še nikakor ni 
konec. 25. decembra bo Golte obiskal 
Božiček. Treba ga bo poiskati na 
smučarskih progah, saj bo ob koncu 
razdeljevanja daril tudi sam smučal na 
najboljšem smučišču v Sloveniji. 

Vabljeni na ogled živih 
jaslic
V soboto, 28. decembra, ob 16.30, 
vabljeni, da doživite žive jaslice na 

Golteh. S člani TD Skorno se bomo 
zbrali na terasi Hotela Golte, kjer 
bodo nastopili pevci. Ob soju bakel se 
bomo z Marijo in Jožefom odpravili 
do Alpskega vrta, kjer bosta iskala 
prenočišče. Žal jima ga tam ne bodo 
ponudili, zato se bosta odpravila na-
prej do kapelice pri Mozirski koči, kjer 
bo Marija povila svojega novorojenega 
sina in bomo doživeli prihod svetih 
treh kraljev. Za dostop z nihalko na 
Golte smo pripravili ugodno ponudbo, 
saj bodo imeli otroci ob spremstvu 
staršev brezplačen prevoz.

Preživite najdaljšo noč v 
letu na Golteh
Leto bomo sklenili s silvestrovanjem 
v Hotelu Golte. Če še ne veste, kje bi 
preživeli najdaljšo noč v letu, lepo 
vabljeni na Golte. Še pravočasno si 
rezervirajte mizo in stopite v leto 2014 
na Golteh ob živi glasbi Dua Genera-
cija. Cena menija je 60 evrov na osebo. 
Vse dodatne informacije in rezervacije 
na 03 839 11 00 ali www.golte.si.

Mitja Škrabl

foto: Hans
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Slavnostni koncert ob 
75-letnici Ivana Marina
Pihalni orkester Premogovnika Velenje je svojo osmo abonmajsko sezono začel z jubilejnim kon-
certom ob 75-letnici mag. Ivana Marina, dolgoletnega dirigenta in častnega člana velenjskih god-
benikov. Marin je po skoraj desetletju, odkar je po štiridesetih letih vodenje prepustil zdajšnjemu 
dirigentu Matjažu Emeršiču, ponovno zavihtel dirigentsko palico pred polno dvorano velenjske 
glasbene šole, na čelu katere je bil prav tako skoraj 4 desetletja. 

Marin je pustil neizbrisen 
pečat
Od petdesetih let minulega stoletja 
in vse do danes je bil razvoj rudarske 
godbe v Šaleški dolini tesno povezan 
z mag. Ivanom Marinom. Z Rudarsko 
godbo Velenje – zdajšnjim Pihalnim 
orkestrom Premogovnika Velenje – je 
nastopil na številnih koncertih tako 
po Sloveniji kot na tujem, prejel mno-
ga najvišja in najprestižnejša prizna-
nja ter posnel številne gramofonske 
plošče, kasete in zgoščenke. Marin je 
ustvaril moderno godbo, kakršna je 
danes tudi velenjska godba.  

Po desetih letih godbeniki 
ponovno pod taktirko 
nekdanjega dirigenta  
Že sam prihod mag. Marina na oder 
je deloval čustveno – tako zanj kot za 
številno publiko, ki se je zbrala, da bi 
po dolgih letih ponovno videla na-
stopiti mojstra v živo. Za trenutek je 
postal, z nasmehom obrnjen v dvora-
no, ponosen ob pogledu na vse svoje 
prijatelje, znance, nekdanje sodelavce 
in občudovalce, ki so nestrpno čakali 
na prvi zamah s palico. Že trenutek za 
tem je bil ponovno osredotočen na to, 
kar si je zadal – izpeljati koncert tako, 
kot je to vedno počel – vrhunsko. 

Godbeniki so ga spremljali s pogledi 
– vsak njegov migljaj s palico, vsako, 
tudi zgolj hipno neodobravanje z 
glavo, ko je kdo izmed njih zaigral za 
odtenek preglasno. Marin je tudi po 
desetih letih še vedno avtoriteta – to 
se je dalo slutiti iz vsakega njegovega 
giba.

Iz tujega v domači log
V prvem delu se nam je orkester 
predstavil v zahtevnih izvedbah We-
brovih Oberona (Uvertura) in Con-

certina za klarinet in orkester, pri ka-
terem je kot solist na klarinetu svojo 
nalogo odlično opravil mladi aljoša 
Pavlinc, ter Šostakovičevo Jazz suito 
no. 2. V drugem delu so godbeniki 
navdušili občinstvo s skladbami do-
mačih avtorjev – Marjan Kozina nas 
je popeljal v Belo krajino, Vinko Štru-
cl v kraljestvo Zlatoroga, Janez Marin 
st. pa v Šaleško dolino z istoimensko 
skladbo. Koncert seveda ni minil brez 
še ene Marinove – Koračnice rudar-
jev (op. a. Marin st.), kateri smo s 

aljoša Pavlinc se je klarineta začel učiti s sedmimi leti na velenjski glas-
beni šoli. Po končani osnovni šoli se je vpisal na Umetniško gimnazijo 
Velenje – smer glasba (klarinet), kjer je v letu 2007/08 tudi maturiral 
pri prof. Matjažu Emeršiču. V tem času je bil član Kvarteta klarinetov, 
Simfoničnega orkestra in Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole 
Velenje. Po maturi se je vpisal na Akademijo za glasbo, kjer zdaj končuje 
svoj študij pri rednem prof. Jožetu Kotarju.

V času šolanja se je udeleževal različnih državnih tekmovanj, kjer je leta 
2001 kot solist dosegel zlato priznanje, srebrno plaketo ter 3. nagrado, 
leta 2004 zlato priznanje ter srebrno plaketo, leta 2007 srebrno plaketo 
in leta 2010 srebrno plaketo ter 2. nagrado. S komorno skupino Kvartet 
klarinetov pa je leta 2003 dosegel zlato priznanje ter srebrno plaketo in 
leta 2006 zlato plaketo in 3. nagrado. Med študijem je bil član Pihalnega 
orkestra Akademije za glasbo, kjer je bil v letu 2011/12 tudi koncertni 
mojster. Od leta 2003 je aktivni član Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje, od leta 2011 pa izkušnje pridobiva tudi kot dirigent Godbe 
veteranov Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje.

Po desetih letih godbeniki ponovno pod taktirko nekdanjega dirigenta mag. Ivana Marina. (foto: arhiv Glasbene šole Velenje)
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Dirigent Ivan Marin je bil že med študijem tri leta zunanji član Pihalne-
ga orkestra Slovenske policije. Leta 1963 se je redno zaposlil v Glasbeni 
šoli Velenje in januarja 1965 postal njen ravnatelj. V letu 1966 je postal 
zunanji sodelavec profesor na velenjski gimnaziji, kjer je deset let pou-
čeval predmet umetnostna vzgoja, smer glasba. Leta 1966 je ustanovil 
Dekliški zbor Gimnazija Velenje, ki ga je vodil polnih dvajset let ter z njim 
na mnogih pevskih festivalih doma in na tujem dosegel vrsto najvišjih 
priznanj (zlate, srebrne in bronasto plaketo MPF Celje, priznanje na 
Republiških revijah v Zagorju ob Savi in 1. nagrado na Mednarodnem fe-
stivalu v Neerpeltu (Belgija) 1987). V letih od 1969 do 2004 je prejel vrsto 
zlatih in srebrnih plaket na tekmovanjih v Sloveniji ter kar petkrat zlato 
plaketo in 1. mesto na Svetovnih tekmovanjih pihalnih orkestrov Kerkra-
de (Nizozemska): 1978, 1981, 1989, 1993, 1997. Na prvem mednarodnem 
tekmovanju pihalnih orkestrov Slovenija 2000 v Kopru je z orkestrom 
prejel najvišje število točk in zlato plaketo s pohvalo o koncertu skupine in 
tako postal absolutni zmagovalec tega tekmovanja.

Prav zaradi mednarodnih umetniških uspehov pri vodenju Dekliškega 
zbora Gimnazije Velenje in Rudarske godbe Velenje je bil po kriterijih 
Fakultete glasbenih umetnosti Univerze v Beogradu, v šolskem letu 
1985/1986 na natečaju izbran za podiplomski študij dirigiranja. Leta 
1987 je zagovarjal magistrsko delo s temo Trboveljski slavček – glasbeni 
fenomen med dvema vojnama (1918–1941), uspešno končal podiplomski 
študij in si pridobil akademski naziv magister dirigiranja. Ivan Marin je 
tudi član mednarodnega glasbenega združenja CISMA in Evropskega 
združenja glasbenih šol EMU. Kot stalni član in predsednik žirij na tek-
movanjih slovenskih pihalnih orkestrov si prizadeva za višjo programsko 
in izvajalsko kakovost glasbenih izdelkov. 

TRETJI PoLČAS

petjem pritegnili vsi v dvorani, končal 
pa se je s koračnico z – za rudarsko 
Velenje zelo pomenljivim – naslovom 
Srečno. 
Vsi tisti, ki smo bili pred skoraj dese-
tletjem priča Marinovemu uradnemu 
slovesu od dirigiranja, smo z veseljem 
izkoristili priložnost, da ga ponovno 
vidimo na odru, kako s svojo energijo 
vodi tako godbenike kot nas v dvo-
rani. Stoječe ovacije celotne publike 
in burni aplavzi so pokazali, da se 
Šaleška dolina zaveda, kako velik je 
prispevek Ivana Marina tako za našo 
regijo kot za širši slovenski prostor. 

Brezmejna energija vodi 
vse generacije
»Občutki po koncertu, ko vidiš toliko 
ljudi, ki so prišli poslušat – tako 
starejših kot tudi precej mladih – so 
izjemno lepi. Veliko smo razmišljali 
o programu. Čeprav je orkester po 
sestavu zelo mlad, smo se dobro ujeli. 
Človek ne more verjeti, da mu je po 
vseh teh letih uspelo vse tako lepo iz-
peljati,« je bil po koncertu zadovoljen 
mag. Ivan Marin, ki je priznal, da je 
dirigentsko palico v tem obdobju, od-
kar se je uradno upokojil, za kakšno 
priložnost še vzel v roke in dirigiral 
katero od njemu ljubih koračnic, 
celotnega koncerta pa ne več. »Štiri-
deset let je dolga doba in razmere so 
se v tem obdobju precej spremenile. 
Pred štirimi desetletji sem delal z lju-
dmi, s katerimi smo rasli skupaj. Da-
nes so tukaj nove, mlade generacije, 

ki so seveda drugačne, saj so podre-
jene drugačnemu, hitrejšemu načinu 
življenja – in takšno je tudi njihovo 
razmišljanje. Vse se mora dogajati 
hitro, tako so navajeni. Vsi, ki smo 
kadarkoli živeli z glasbo, pa vemo, da 

je potrebna velika mera vztrajnosti in 
potrpežljivosti, predvsem pa ogro-
mno vaje, da lahko dosežemo uspehe 
in odlične rezultate.«

Tadeja Jegrišnik
vir: koncertni programski list

Mladi klarinetist Aljoša Pavlinc je navdušil polno dvorano glasbene šole. (foto: arhiv Glasbene šole Velenje)

Po desetih letih godbeniki ponovno pod taktirko nekdanjega dirigenta mag. Ivana Marina. (foto: arhiv Glasbene šole Velenje)
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Branje je zakon

Khaled Hosseini – In v gorah 
odzvanja
Vabljeni k branju nove mojstrovine 
odličnega pisatelja – tretjega romana 
avtorja uspešnic Tek za zmajem in 
Tisoč veličastnih sonc!  
Spoznamo desetletnega Abdulaha in 
triletno Pari, ljubeča brat in sestra, ki 
se morata že kot otroka zaradi krute 
usode raziti in podati vsak po svoji 
življenjski poti. Le malo pred njeno 
sklenitvijo, se zopet snideta.
Pari vzdrhti brada, ko počasi odki-
mava. Vzame škatlo in pokuka vanjo. 
Reče: »Vem samo, da ko sva z Abdu-
lahom drug drugega izgubila, je njega 
to prizadelo veliko huje kot mene. Jaz 
sem imela srečo, da me je ščitila mla-
dost. Še zmeraj sem imela na voljo 
razkošje pozabe. On pa ne …«
Na njuni predolgi poti ponovnega 
srečanja spoznamo veliko ljudi, ki 
so z njima različno povezani, pisatelj 
nas spretno vodi od usode enega k 
drugemu in popelje po svetu.
khaled Hosseini, ameriški pisatelj 
afganistanskega rodu (rojen 1956 v 
Kabulu), je znova napisal izjemno 
berljivo in ganljivo zgodbo.
O njej je takole zapisal: »Tako kot v 
prejšnjih dveh knjigah gre tudi v tem 
romanu za družinsko zgodbo več 
generacij. In to predvsem zato, ker 
menim, da je v družinskih zgodbah 
moč najti vse veličastne življenjske 
teme, od ljubezni, žalovanja, konflik-
tov, dolžnosti pa vse do žrtvovanja. A 
je vsaka družina drugačna … Zame 

Lepo je, ker knjigam jeseni listje ne odpadejo. Tako jih lahko beremo tudi pozimi. Takrat imamo 
še več časa, saj so večeri včasih (pre)dolgi, s knjigo v rokah pa so kratki in sladki.

so družine uganke, ki jih razrešujemo 
celo življenje – in to sploh ne nujno 
uspešno. Rad raziskujem, kako se lju-
dje v družinah poskušajo povezovati, 
pa najsi bo to iz ljubezni, občutkov 
dolžnosti ali zaradi okoliščin.« 

Paolo Giordano – Človeško 
telo
To je roman o vojni, in sicer o tisti v 
Afganistanu, bojih v medsebojnih od-
nosih in bitkah s samim seboj. 
Zgodba je napisana dovolj zanimivo, 
privlačno, da bralca pritegne tako v 
življenja posameznikov, njihove raz-
ličnosti, posebnosti kot k zanimanju 
za tragedijo, ki se nakazuje in napo-
sled tudi pripeti. Rdeča nit romana so 
psihične lastnosti posameznikov, ki se 
bodo v odločilnih trenutkih izkazale 
za usodne, pripeti se ponesrečena vo-
jaška akcija, posledica so travmatične 
izkušnje preživelih. 
Kdor rad razmišlja o sebi in drugih, 
vzrokih in posledicah, razlogih in 
naključjih, ne bo razočaran.
Paolo giordano se je rodil v Torinu 
leta 1982, po izobrazbi je doktor fizi-
ke. Že s svojim prvencem Samotnost 
praštevil (2008) je dosegel vrtoglavi 
uspeh, osvojil najuglednejši italijanski 
knjižni nagradi strega ter campiello in 
navdušil bralce v več kot štiridesetih 
jezikih.
Rudi Podržaj – Simonove 
priče
»Takole: stari je najbolj pameten, 
ker ima svojega Boga, ki je največji, 

povrhu pa še vse ve in vse zmore. 
Tudi Simon je najbolj pameten, saj 
on je ja prišel iz Ljubljane, kjer je 
najneumnejši pametnejši od najpa-
metnejšega v Suhi krajini, he he …. 
Pogledal sem Čara: ja, tudi on je naj-
bolj pameten, že zato, ker se zgleduje 
po svojem bratrancu, dediju, očiju, ki 
so vsi najbolj pametni. Ker, ja, tudi jaz 
sem najbolj pameten, a za razliko od 
drugih zato, ker sem to res bil.«
Simon je najstnik, zaverovan vase, 
skozi življenje stopa samovšečno, 
nasilno. Njegova starša si lažeta, 
živita zlagano življenje uspešnežev 
in srečnega zakona, ki je vse prej kot 
to. Simon je njuna posledica, njuna 
resnična podoba, a tega se dolgo ne 
zavedata. 
Spoznanje in priznanje – kakšni so, 
kakšna je njihova družina – je kruto. 
Krute in posebne so tudi zgodbe prič. 
Knjiga šokira, pritegne.
rudi Podržaj, slovenski pisatelj, piše 
prozo – kratke zgodbe in romane – in 
dramatiko, predvsem komedije, obja-
vil pa je tudi knjigo za otroke Nikolin 
potepin (2008). Po romanesknem 
prvencu Begave melodije dnevov 
(2003), ki mu je sledil roman Angelci 
padajo gor (2007), se je s Simonovimi 
pričami pokazal kot izbrušen pisatelj.

največ malih zadovoljstev prihaja 
od tam, kjer jih najmanj pričakuje-
mo. (H. Spencer) 
S knjigo v roki nam zadovoljstva ne 
bo manjkalo tudi v letu 2014. Srečno! 

Dragica Marinšek
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Kotiček za jezik

slabše, prepovedano boljše, dovoljeno
potrebno treba
cena čemu (kruhu, sadju, premogu) cena česa (kruha, sadja, premoga)
diplomiran inženir diplomirani inženir

diplomirati pravo, ekonomijo diplomirati iz prava, na pravni, 
ekonomski fakulteti

držati govor, predavanje govoriti, predavati, imeti govor, 
predavanje

držati se predpisov, navodil upoštevati, spoštovati jih, 
ravnati se po njih

20 oziroma 30-odstotni delež 20- oziroma 30-odstotni delež
enkrat dražje še enkrat dražje ali dvakrat dražje
enoglasna odločitev soglasna odločitev

dvomiti v kaj, v koga dvomiti o čem, o kom 
(a verjeti v kaj, v koga)

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

foto: Hans

Treba je vedeti

zavodnje – zavodnja (srednji 
spol) – zavodenjski, Zavo-
denjčan, Zavodenjčanka (torej 
enako kot Velenje – Velenja 
(srednji spol)

nazarje – nazarij (ženski 
mn.) – nazarski, Nazarčan, 
Nazarčanka

trbovlje – trbovelj (ženski 
mn.) – trboveljski, Trboveljčan 
in Trboveljčanka

Mislinja – Mislinje (ženski 
spol) – mislinjski, Mislinjčan, 
Mislinjčanka 

Čigar in katerega
Pravilno: Podpis, čigar avtor-
stvo je dvomljivo, je treba po-
slati grafologu. Prijatelj, čigar 
avto sem si izposodil …

narobe: Podpis, katerega 
avtorstvo je dvomljivo, je treba 
poslati grafologu. Prijatelj, ka-
terega avto sem si izposodil …

Pravilno: Stranka, katere pra-
vice zastopam, naj mi prinese 
še potrdilo o državljanstvu. 
Prijateljica, katere avto sem si 
izposodil …

Pojasnilo: Pri moškem spolu 
ednine oziralni svojilni zaimek 
»kateri« nadomesti »čigar«. Z 
zaimkom »čigar« izražamo le 
svojino edninske moške osebe, 
medtem ko lastnino samostal-
nikov v množini in v dvojini 
(v ednini pa pri ženskem in 
srednjem spolu), izražamo z 
rodilnikom zaimka »kateri«.

Učiteljica vpraša učenca: »koliko je 
visoka naša šola?« 

on ji odgovori, da dva metra. Učite-
ljica je začudena, zakaj prav toliko. 

Učenec pojasni: »ker je imam že čez 
glavo.«

Je tudi Kotiček za jezik že marsikomu 
zrasel čez glavo? Za tiste, ki vas še 
zanima, je tudi tokrat nekaj zanimi-
vosti.

Kako je prav?
Vabim te na praznovanje mojega roj-
stnega dne. Ali: Vabim te na prazno-
vanje svojega rojstnega dne.
osebni svojilni zaimki (moj, naš, 
tvoj, njihov …) izražajo pripadnost 
enemu od udeleženih (govorečemu, 
ogovorjenemu) ali neudeleženemu 
pri sporazumevanju: Vabim te na 
njegov koncert.
Povratni svojilni zaimek pa izraža 
lastnino osebka. 
Torej rečemo in zapišemo: Vabim te 
na praznovanje svojega rojstnega dne. 
Govoril je o svoji knjigi. 
V primeru: »Govoril je o moji 
knjigi,« bi bila tudi knjiga last nekoga 
drugega. 
Pri 3. osebi lahko ob nepravilni upo-
rabi pride tudi do dvoumnosti: Vabi 
na praznovanje svojega/njegovega 
rojstnega dne. Nekaj dni pred mojim/
svojim rojstnim dnem je odšla za 
vedno.

Ali veste, kako je z zadolži-
tvami?

Zadolžitve so v slovenskem jeziku 
pravilno rabljene v pomenu dolga, 
koliko je kdo komu dolžan, kje se je 
zadolžil, pri kom, za koliko. 

V drugih pomenih so napačne, 
povzročajo pomensko zmedo, izpo-
drivajo iz naše zavesti in vsakdanje 
jezikovne rabe vrsto besed, s katerimi 
se lahko v različnih pomenskih zve-
zah zelo natančno izrazimo. 

Zadolžitve so torej lepše povedano 
naloge, delo, dolžnosti, opravila, 
obveznosti, pristojnosti, naročila, 
odgovornosti, funkcije, vloge.

Izrazimo bogastvo jezika in govori-
mo ter pišimo, da je nekdo odgovo-
ren, pristojen, da mu je bilo to in to 
naročeno, naloženo, da je zavezan to 
in ono storiti, da mora za kaj skrbeti, 
poskrbeti, imeti na skrbi, da mu je 
zaupana naloga, da mu je kdo kaj 
naložil … ni pa za nekaj zadolžen, ni 
dobil zadolžitve

Dragica Marinšek
viri: Slovenski pravopis 2001; 

Cikcak po pravopisu, Danica Cedilnik; 
Jezik naš vsakdanji, Janez Sršen; Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU



3434

Letos dosežen nov rekord 
proge
Štafete so razvrščene v starostne 
kategorije. Ekipa najmlajših tekačev 
je tako skupno štela 28 let, najstarejša 
pa častitljivo 301 leto. Da tekmovanje 
za pokal svete Barbare iz leta v leto 
postaja vse bolj vrhunsko, ne doka-
zuje zgolj število udeležencev, ampak 
tudi rezultati, ki jih tekači dosegajo 
na 3.250 metrov dolgi progi, saj smo 
letos videli nov rekord, ki ga je dose-
gla ekipa Atletskega kluba Velenje 1. 

Tekli v petih starostnih 
kategorijah
Štafetne ekipe, ki so jih sestavljali 
trije tekači in najmanj ena predstav-
nica nežnega spola, so organizatorji 

TRETJI PoLČAS

Sv. Barbara že devetič ob Škalsko 
jezero privabila številne tekače
Sončna in mrzla nedelja, 8. decembra, je na tekaške poti ob Škalsko jezero zvabila veliko tekačic 
in tekačev. Tokrat je že 9. štafetni tek za nagrado svete Barbare, ki ga ob počastitvi godu zavetnice 
rudarjev pripravlja Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje, gostil kar 85 ekip iz cele 
Slovenije.

razvrstili v pet starostnih kategorij. V 
kategoriji do 72 let je s časom 0:47:10 
slavila ekipa borči team. V kategoriji 
od 73 do 119 let so vso konkurenco s 
časom 0:45:11 premagali člani ekipe 
atletskega kluba velenje 1. Zmago 
v kategoriji od 120 do 159 let so s 
časom 0:48:20 osvojili tekači ekipe 
revije tek Plus. V tej kategoriji so 
tekači športnega društva skupi-
ne Premogovnik velenje s časom 
0:55:10 dosegli peto mesto.
Panaceo team je bila najboljša ekipa 
v kategoriji od 160 do 199 let, zmago 
so si pritekli s časom 0:48:10. Na 
drugem mestu v tej kategoriji je bila 
ekipa Premogovnika velenje 1, ki je 
s progo opravila v času 0:52:20. 
V kategoriji seniorjev so si prvo 
mesto z 0:51:18 pritekli člani štafete 

tekaške šole živko 1. V tej katego-
riji je imel Premogovnik Velenje dva 
predstavnika; štafeta Premogovnika 
velenje 2 je s časom 0:56:58 osvojila 
drugo mesto, ekipa Premogovnika 
velenje 3 pa s časom 0:59:00 peto 
mesto.

Absolutni zmagovalci 
ekipa AK Velenje 1
Zmaga v skupnem seštevku je tako 
z rekordom proge pripadla ekipi 
atletskega kluba velenje 1. Štafeta v 
sestavu Mateja Mlinar, Rok Florjan, 
Kevin Dolar in Jan Kramer je štiri 
kroge pretekla v 45 minutah in 11 
sekundah. Na drugem mestu je bila 
tekaška šola živko 2, ki so jo sesta-
vljali Jože Škodnik, Martin Ocepek, 
Zala Ahtik in Jan Vukovič. Traso so 

Letošnjega 9. štafetnega teka za nagrado Svete Barbare se je udeležilo 85 ekip iz cele Slovenije. (foto: Hans)
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premagali v 46 minutah in pol. Tretje 
mesto v absolutni kategoriji so osvoji-
li tekači ekipe borči team. Sestavljali 
so jo Vid Kramer, Ana Noner, Tim 
Seničar in Jan Kokalj, ki so v cilj 
pritekli s skupnim časom 47 minut in 

zmaga v skupnem seštevku je z rekordom proge pripadla ekipi Atletskega kluba Velenje 1. (foto: Hans)

10 sekund. 
Časi uvrščenih na stopničke kažejo, 
da je bila konkurenca močna, kar 
veseli in daje dodatno spodbudo za 
prihodnja leta. Organizatorji dodaja-
jo, da si v prihodnje želijo še več te-

kačev in tekačic, ki se bodo podali na 
progo in tako nastopili na zanimivem 
športnem dogodku v Šaleški dolini.

Matevž Miklavžina

PRODAJA�RA�LJ��I���OZIL
Aktual�a��o�u�ba���čj��a�
št��ila��ablj��i���o�il�
i����k�at����oba����o�
i�j���o�u�o��i�����a�!
O�l��i��o�il��o��o�oči�
��ak��a������l��ju!

Korošk���e�t�������������elenje

Pokličit��
05������077

Šport je veselje, je zabava in je pot k uspehu. Le s 
skupnimi napori lahko dosežemo cilje, ki jih imamo 
pred seboj. Naj leto, ki prihaja, prinaša predvsem 
zdravje, razumevanje in srečo vsem ljudem dobre 
volje. Prijazno vabljeni, da se srečujemo tam, kjer 
lahko skupaj dosežemo še več. Zaposlenim v Skupi-
ni Premogovnik Velenje želimo vse lepo v letu 2014.

ŽNK Rudar Škale

V letu, ki se izteka, smo skupaj dosegli veliko 
uspehov. Tudi v letu 2014 moramo stremeti, da bo 
uspehov še več, saj je le sodelovanje tisto, ki lahko 
prinese dobre rezultate. Vsem zaposlenim v Skupini 
Premogovnik Velenje želimo veliko zdravja, oseb-
nega zadovoljstva in uspehov na delovni poti in v 
kolektivu.

Nogometni klub Rudar Velenje
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Športni ples ob koncu leta
Člani Športnega društva Skupine 
Premogovnik Velenje smo leto 2013 
sklenili 30. novembra v Večnamenski 
dvorani v Vinski Gori. 9. plesa se 
je udeležilo tristo dvajset članic in 
članov. V imenu Športnega društva 
sem navzoče pozdravila in povzela 
delovanje društva v minulih letih. 

V društvu smo veliko prizadevanj 
vložili v to, da bi svojim članom po-
pestrili življenje na področju športa 
in rekreacije. Zelo smo ponosni, da 
nam člani svoje zaupanje izkazujejo 
s številnim članstvom, saj to presega 
število 5.000. 
Predsednik društva Robert Lah je 

v pozdravnem govoru zaželel vsem 
članom in njihovim družinam vse 
najlepše v letu 2014. Glasba, ples in 
druženje s sodelavci ter prijatelji so 
trajali do jutranjih ur.

Jožica Peterlin

foto: Jožica Peterlin
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VEČ SVEŽINE,
VEČ POGLEDOV

VEČ SVEŽINE,
VEČ POGLEDOV

Novi ŠKODA Rapid Spaceback. 1% ŠKODA
ZA 1%
NA MESEC 1/2 POL ZDAJ,

POL ČEZ
3 LETA 4+ JAMSTVO

4PLUS

Se vam zdi, da vas dizajn kompaktnega avtomobila ne more presenetiti? Vstopite v novi ŠKODA 
Rapid Spaceback in doživite enkraten občutek prostora. Kot prva Škoda v kombilimuzinskem razredu 
najbolj preseneča s svojo praktičnostjo in prostornostjo: veliko prostora za glavo in noge ponuja tudi 
v zadnjem delu potniške kabine, tu pa sta še opcijsko panoramsko strešno okno in podaljšano steklo 
prtljažnih vrat. In če k temu dodamo še številne domiselne rešitve v slogu »Preprosto pametno« 
verjamemo, da bo Rapid Spaceback zapeljal tudi vas. Če izkoristite Škodino fi nanciranje 1 %, si ga 
lahko privoščite že za 110 evrov na mesec. Vstopite vanj, občutite prostor in svobodo!

Novi ŠKODA Rapid Spaceback: že za 10.999 €

SIMPLY CLEVER

PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2:
3,8–5,9 l/100 km in 99–137 g/km.

SkodaRapidSpaceback PraprotnikRudar132x187 V01.indd   1 7. 11. 2013   10:04 AM

zaHvala
Ob boleči izgubi brata, svaka, strica 
in partnerja 
stanislava vogrina 
se iskreno zahvaljujemo kolektivo-
ma HTZ Velenje in Premogovnik 
Velenje za izkazano čast ob zadnjem 
slovesu na pokopališču v Gornji 
Radgoni. Posebna zahvala častni 
straži, članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, govorniku 
za besede slovesa. Hvala tudi vsem 
njegovim sosedom s Tomšičeve 
ceste v Velenju, da ste ga v tako ve-
likem številu pospremili na zadnjo 
pot.

vsi njegovi

Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje in vašim družinskim članom želi 
vesele božične praznike in vse dobro v letu 2014 

Harmonikarski orkester Barbara Premogovnika Velenje.

Če bi srečo lahko podarili s stiskom roke
ali z besedico srečno,

bi je bilo v izobilju v sleherni hiši in srcu.
Kar lahko damo drug drugemu,

je iskrena želja,
da srečo najdemo

na še tako strmih poteh življenja,
da jo uzremo v utrinku,

ki nam ga naklonijo bližnji.

Drage upokojenke, 
upokojenci in zaposleni, 

s temi željami vam v imenu Kluba 
upokojencev Skupine Premogovnik 
Velenje želim prijetno praznovanje 
božiča in srečno leto 2014!

Pavel Župevc, predsednik KU

Rudarski oktet Velenje
želi vsem zaposlenim in vašim 
družinskim članom vesele božične 
praznike ter veliko sreče in uspehov 
v novem letu.

Naredite nekaj novega ali vsaj drugačnega – vsak dan!
Vedite, da življenje nikoli ne obtiči, miruje ali zastara, kajti vsak trenutek je nov in svež.

(Louise L. Hay)

Člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje 
želimo vse lepo v letu 2014.

Vse ljubitelje glasbe vabimo na tradicionalni Novoletni koncert Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje v soboto, 25. januarja 2014, ob 19.30 v Dom kulture Velenje.

Vljudno vabljeni!

zaHvala
Ob boleči izgubi drage mame 
senije Ibrahimović 
se iskreno zahvaljujem sodelavcem 
Premogovnika Velenje, Strojni 
službi Transport Preloge za izrečena 
sožalja in denarno pomoč.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

sin Mirnes z družino

foto: Jožica Peterlin
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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

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

Etaža: 4/11
Cena: 84.000 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

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

Etaža: 2/8
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: 239.000 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,
Pesje
Zgrajena: 1970
Velikost: 218 m2

Velikost parcele:
598 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000  EUR

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

Velikost parcele:
540 m2

Etažnost: P + M
Cena: 174.000 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

SAMOSTOJNA
Lokacija: Ravne
Zgrajena: 1945
Velikost: 152 m2

Velikost parc.: 381 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 63.000 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.
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RAZTAPLANJE

BRIGA,
SKRB Nagradna križanka 

rgP velenje
Geslo napišite na dopisnico in jo 
pošljite do 15. januarja 2014 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade.

KDOR
ANIMIRA

TITAN

NINA
IVANIČ

LOVEC
NA RAKE

AMERIŠKO 
BRENKALO,

BENDŽO

SODOBNIKI
KELTOV

NAŠ 
NEKDANJI 

REPER

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 10/2013, je geslo »GOLTE, IZKORISTI DAN«.
Nagrajenci so: Cveto Zupanc, Stranice, Terezija Laure, Šoštanj, Gabriela Ferlin, Velenje.
O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti.  Čestitamo!

Nagradna križanka
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Vsak nosi svojo zgodbo. 
Našo pišemo že skoraj 140 let. 
Na temeljih tradicije skrbimo za nenehen razvoj in 
uvajanje novih znanj, tehnologije in programov. 
Spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost, 
saj verjamemo, da prihodnost ustvarjajo pogumni 
in ambiciozni.

Leto 2014 prinaša nove izzive, spoznanja in uspehe. 

Izkoristite ponujene priložnosti, 
da boste dosegli, kar je drugim predaleč,
in uresničili, kar je drugim nemogoče.

SrečNo!


