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UVODNIK

Skupaj zmoremo vse 
Izteka se leto 2012, ki nas je naučilo, da zmoremo s 
skupnimi močmi premagati vse težave. Srečevali smo se 
s številnimi izzivi, ki jih pred nas postavljajo optimizira-
nje načrtovane proizvodnje, doseganje izhodiščne cene 
premoga, mednarodno sodelovanje in uveljavljanje na 
konkurenčnih trgih.
Ko je zagorelo v Muzeju premogovništva Slovenije – na-
šem ponosu, pomniku rudarske dediščine in turističnem 
biseru Savinjsko-šaleške regije, se je marsikdo strahoma 
vprašal, če bo ta sploh še kdaj takšen, kot je bil. Pregovor-
no trmasti knapi se nismo dali. Rudarski jamski reševalci 
so reševalno akcijo začeli takoj in omejili požar, da se ni 
razširil na proizvodni del jame. V prihodnjih dneh in 
mesecih je stekla učinkovita sanacija podzemnega dela 
Muzeja, pri čemer ste z več kot 1.000 udarniškimi urami 
sodelovali tudi številni prostovoljci, udarniki – tudi naši 
upokojeni sodelavci. Dokazali smo, da se zavedamo, da 
»nikoli v resnici ne izgubimo, dokler se ne prenehamo 
truditi«. In za ves ta trud, prizadevanja, vaše angažiranje 
se vam vsem skupaj zahvaljujem – da niste omagali, da se 
niste ustavljali, ko je bilo še posebej težko, da se niste zbali 
dodatnih naporov in dela.
Povezanosti in pripadnosti zaposlenih pa v podjetju ni bilo 
čutiti samo pri sanaciji požara. Rudarji ste s svojo priza-
devnostjo in z veliko voljo pripomogli k odpravi zastojev 
v proizvodnji, ki so se pojavili na začetku leta v izjemno 
zahtevnih geomehanskih razmerah talninskega dela jame 
Pesje. Težave smo prav zaradi velike angažiranosti zaposle-
nih tudi uspešno premagali in že 31. maja dosegli letošnji 
rekordni dnevni odkop z nekaj manj kot 25.000 (24.749) 
tonami premoga. Zahtevnim razmeram v proizvodnji smo 
se morali prilagoditi z vključevanjem dodatnih delovnih 
dni, za obvladovanje zaostrenih pogojev poslovanja pa 
smo v soglasju s Svetom delavcev PV in Sindikatom PV 
sprejeli posebne ukrepe. Letošnja skupna proizvodnja bo 
po oceni dosegla planiranih 42.408 TJ, kar predstavlja 
nekaj manj kot 4 milijone ton premoga. 
Ravno v obdobju težav, ki smo jim bili priča na odko-
pih, se je pokazala prednost v razpoložljivosti domačega 
premoga. Kljub zastojem v proizvodnji smo zagotovili 
zadostno količino premoga za normalno obratovanje 
Termoelektrarne Šoštanj, ki je Sloveniji zagotavljala nemo-
teno oskrbo in v sušnem delu leta celo več kot 50 odstot-
kov električne energije. To je ponovno dokaz in hkrati 
potrditev, da naša država za svojo energetsko neodvisnost 
TEŠ 6 še kako potrebuje!
Ponosni smo lahko tudi na vrsto odličnih rezultatov, ki 
nam jih je uspelo doseči kljub zahtevnim razmeram v pro-
izvodnji. Največji napredek odkopa (8,6 m) smo dosegli 
16. januarja na odkopu G3/B. Največji dnevni napredek na 
pripravah 16,8 m je bil dosežen 14. februarja pri izdelavi 
odvozne proge odkopa k. –130/B, kjer se je delo odvijalo 
v 4-izmenskem ciklusu. Moštvo je bilo sestavljeno iz treh 
izmen številke 13 in ene izmene številke 9. Največji skupni 
dnevni napredek priprav (49,8 m) smo dosegli 7. marca, 

najvišjo dnevno proizvodnjo odkopa v višini 13.470 ton 
pa 24. maja na koti –65/A. Izjemen je tudi dosežek pri 
montaži odkopa G3/C, na katerem so naši zaposleni uspeli 
v 13 dneh zmontirati 100 sekcij, kar predstavlja skoraj 8 
sekcij na dan – in to brez nezgod, kar želim še prav pose-
bej izpostaviti! 
Za vse naše družbe, ki sestavljajo Skupino PV in ustvarjajo 
prihodke na trgih zunaj proizvodnje premoga, je bilo leto 
2012 v marsičem prelomno. Ocenjujemo, da bo Skupi-
na skupno ustvarila več kot 50 milijonov EUR zunanje 
realizacije. V teh prizadevanjih prednjačita RGP in HTZ, 
ki postajata vse bolj pomembna izvajalca tudi najzahtev-
nejših projektov za različne naročnike, vse bolj pa se širi 
paleta naših izdelkov in storitev, ki jih ponujamo na trgu. 
Pomemben dosežek je tudi uspešna realizacija prvega 
posla za turški trg – remont in dobava 80 sekcij ščitnega 
podporja, v sklepni fazi je tudi projektiranje novega rudni-
ka Marijevo v Makedoniji. Vsi ti dosežki so dober obet za 
kakovostna delovna mesta v naši dolini tudi v prihodnjih 
letih. Ob vsem tem pa morajo ostati tovarištvo, solidar-
nost, knapovska povezanost in pripadnost še naprej vred-
note, na katerih bomo gradili tudi v prihodnjih desetletjih.

Drage sodelavke, spoštovani sodelavci, ob koncu leta želim 
predvsem mirne praznične dni v krogu svojih najbližjih, 
veliko lepih in prijaznih trenutkov, da jih boste lahko delili 
z vsemi, ki vas obkrožajo in jih imate radi. 

V novem letu želim vsem zaposlenim v Skupini PV 
uspešno in varno delo.

srečno 2013!
dr. Milan Medved, 

predsednik Uprave Premogovnika Velenje
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Spoštovani sodelavke in sodelavci!

Da bi bilo leto pravo,
da bi bilo leto zdravo,
naj veliko športnih in 
rekreativnih dni se okoli nas 
zavrti.

Športno 
društvo Skupine 
Premogovnik Velenje

vam želi vesel božič in srečno 
leto 2013. 
  

Spoštovane članice in člani 
Aktiva delovnih invalidov, 
sodelavke, sodelavci Skupi-
ne Premogovnik Velenje, ob 
koncu leta vam 

Aktiv delovnih 
invalidov Skupine 
Premogovnik Velenje 

želi obilo zdravja, razume-
vanja in uspeha in pri delu. 
Vsem skupaj želimo vesele 
praznike in zdravo ter uspešno 
novo leto 2013.

Drago Kolar,
predsednik ADI Skupine 

Premogovnik Velenje

Aktiv Rdečega križa 
Skupine PV

vošči vsem zaposlenim v 
Skupini Premogovnik Velenje 
in vašim družinskim članom 
vesele praznike, v novem letu 
2013 pa predvsem veliko razu-
mevanja, strpnosti in medse-
bojnega sodelovanja.

vsem svojim članicam in čla-
nom želimo čim več zdravja 
in uspehov pri delu.

Odbor Aktiva Rdečega križa 
Premogovnika Velenje

Kolesje časa se neusmiljeno vrti 
in zopet je tu čas, ko se ozremo na 
prehojeno pot in pogledamo naprej. 
Če je bilo leto 2012 takšno, kot smo 
napovedovali lani v tem času – težko 
in potrebno mnogih odrekanj, se 
bomo morali v letu, ki prihaja, zopet 
srečati z novimi izzivi in mejniki.
Letos smo se zaposleni v Premogov-
niku Velenje spoprijeli z več težavami. 
Za mnoge bi takšne težave predsta-
vljale preveliko oviro, knapi pa smo 
– kot že tolikokrat – spet dokazali, da 
nam noben izziv ni prevelik. Teža-
ve s proizvodnjo, požar v Muzeju 
premogovništva Slovenije, nenehno 

dokazovanje, da imamo dovolj zalog 
premoga, so samo nekatere izmed 
težav, ki so nam popestrile leto, ki že 
brez tega ni bilo lahko. Ob koncu leta 
lahko trdimo, da smo zopet izšli kot 
zmagovalci, da smo spet močnejši za 
nove izkušnje, ki nam bodo v priho-
dnjih letih prišle še kako prav.
Sodelovanje delavcev in njihovih 
predstavnikov pri odločanju o za de-
lavce pomembnih odločitvah podjetja 
je osnova in steber demokratičnega 
soupravljanja zaposlenih. Glede na to, 
da smo tudi v letošnjem letu pravo-
časno in redno imeli na razpolago 
vse informacije, ki so pomembne za 
zaposlene, da smo se lahko aktivno 
vključevali v soupravljanje podjetja, 
ocenjujem, da je bila tudi letos v Pre-
mogovniku Velenje raven soupravlja-
nja na zavidljiva. Delavci smo lahko 
sodelovali pri ohranitvi in izboljšanju 
delovnih razmer in delovnega okolja, 
ne nazadnje pa smo letos dobili tudi 
novega predstavnika zaposlenih v 
nadzornem svetu družbe. 
Smo pa nekoliko manj zadovoljni s 
soupravljanjem na ravni HSE, kjer 
se nenehno srečujemo s težavami. 
Še na začetku letošnjega leta smo 
imeli predstavniki vseh hčerinskih 
družb HSE svojega predstavnika v 
nadzornem svetu družbe, nakar nas 
je neprijetno presenetila enostran-
ska odločitev zaposlenih v HSE, ki 

je v nadzorni svet družbe namesto 
predstavnika zaposlenih iz hčerinskih 
družb imenoval svojega predstav-
nika. Vendarle tudi tu upam, da bo 
prevladala razumnost in da bomo 
zopet vzpostavili raven soupravljanja, 
ki smo jo nekoč že imeli.
Kot sem že uvodoma omenil, čas ob 
koncu leta ni namenjen zgolj temu, 
da se ozremo, ampak tudi temu, da 
pogledamo v prihodnost. Gospodar-
ska situacija okrog nas je vse prej kot 
dobra, strokovnjaki napovedujejo še 
težje leto, kot je bilo letos. Zaposle-
ni v Premogovniku smo že večkrat 
dokazali, da znamo in zmoremo, da 
smo pripravljeni na velike izzive. 
Ne dvomim v to, da bomo uspešno 
zavrtali v leto 2013, zagotovo pa bo to 
zahtevalo veliko prilagajanja, dogo-
varjanja in strpnega dialoga. 
Zahvaljujem se vsem zaposlenim, 
Sindikatu PV in vodstvu podjetja 
za zgledno sodelovanje. Naj vam 
praznični dnevi prinesejo potreben 
mir in počitek, da bomo spočiti in z 
novim elanom zakorakali v leto 2013. 
Vsem vam in vašim družinam ob bo-
žiču želim veliko tihe sreče, v novem 
letu pa obilo lepega, predvsem veliko 
zdravja, zadovoljstva in medsebojne-
ga razumevanja.

Bojan Brcar,
predsednik Sveta delavcev PV
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Izteka se leto 2012, ki si ga bomo 
zapomnili po tem, da je bilo do 
zaposlenih v Skupini Premogovnik 
Velenje najmanj prijazno od vseh 
zadnjih nekaj let. Nismo pričakovali 

tako kaotičnega začetka leta, toda 
dogodki, ki so mu sledili, so nas vse 
še bolj prepričali in utrdili v veri, 
da zmoremo, če smo skupaj, če vsi 
vidimo isti cilj. 
Požar v Muzeju premogovništva Slo-
venije nam je že 4. januarja pokazal, 
da je v jami vse mogoče, da je jama 
še vedno težko obvladljiva. Kljub vsej 
tehnologiji in elektroniki je še vedno 
človek tisti, ki je nepogrešljiv. Narava 
nam je pokazala, da se ne da, in nam 
v spomladanskih mesecih povzročala 
nemalo težav z zagotavljanjem zado-
stnih količin premoga za električno 
energijo. Ko smo te težave premagali, 
smo zopet upravičili svojo vizijo in v 
poletnih mesecih zagotavljali stabilno 
in zanesljivo oskrbo potrošnikov z 
električno energijo. Ko je udarila 
suša, se je pokazalo, da je Premogov-
nik Velenje, skupaj s TEŠ, nepogre-
šljiv pri zagotavljanju zanesljive in 
stabilne oskrbe z električno energijo. 

Misli o letu 2012, ki se izteka
Da smo pripadni podjetju, da dihamo 
s »šahtom«, smo dokazali tudi v tre-
nutkih, ko smo sprejeli ukrepe, ki so 
zagotavljali kolikor toliko normalno 
delovanje podjetja. Marsikdo tega ne 
bi bil sposoben. Zaradi tega ni treba 
imeti slabe vesti, saj smo vsi ohranili 
delovna mesta in redne plače. 
Da so nekateri s svojimi političnimi 
igricami in z zavlačevanjem z izdajo 
poroštva za gradnjo nadomestnega 
bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj 
povzročili nemalo težav celotni sku-
pini HSE, nam ni treba posebej pou-
darjati, saj smo se kot odvisna družba 
tudi zaradi tega znašli v težavah. 
Zdaj kaže, da se bo ta zgodba odvila 
v pravo smer in hkrati tudi Premo-
govniku Velenje omogočila ustrezno 
življenjsko dobo, nam pa primerna 
delovna mesta.
Letos je bila izvedena pokojnin-
ska reforma, ki nas bo vse prisilila 
delati nekaj let dlje, vsem pa bo tudi 
preprečila zniževanje pokojnin. Bili 
bi nerealni, če bi pričakovali, da se 
nam v Premogovniku Velenje ne bo 
podaljšala delovna doba, saj se vsem 
drugim.
Podjetja se bodo morala prilagoditi 
oziroma bolj razmislili o prilagodi-
tvi temu, da bodo lahko delali tudi 
starejši delavci. V decembru smo 
imeli 4. kongres SPESS in izvolili 
novo vodstvo. Želimo mu, da bo čim 
prej uresničilo želje članstva in SPESS 
umestilo na zemljevid Slovenije ter na 
zanj ustrezno mesto.
Članom Sindikata Premogovnika Ve-
lenje kot tudi vsem drugim zaposle-
nim v PV želim, da leto 2012 sklene-
mo brez nezaželenih dogodkov in da 
ga tudi poslovno uspešno končamo.
Voščim vesele božične praznike in 
srečno novo leto 2013.

Ferdinand Žerak, 
predsednik Sindikata 

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

Naj iskrivost pisanih decem-
brskih luči polepša drobne 
trenutke v mozaiku časa, naj 
čarobnost zimskega ivja na 
drevju zasenči črne misli, naj 
toplina in iskrenost besed 
osrečujeta vse leto.
Naj pozitivne misli svetlijo 
jutro kot zarja z zasneženih 
gora. Naj sreča šepeta neizpeto 
melodijo o prijateljstvu.

DIT – Društvo 
inženirjev in 
tehnikov Skupine 
Premogovnik Velenje 
vam želi prijazno, zdravo in 
uspešno leto 2013!

Življenje dobi smisel, če zna-
mo uživati trenutke. Trenutki 
pa so utrinki večnosti. Mimo 
nas drsijo in samo najbolj 
dragocene ujamemo. In prav 
tisti, ki si jih zapomnimo, so 
naše življenje. Ujemite čim 
več trenutkov sreče, da boste 
z njimi krepili in bogatili vse 
lepe stvari!

Člani Pihalnega 
orkestra 
Premogovnika 
Velenje 

želimo, da vam leto 2013 pri-
nese radoživ polet in marlji-
vo delo, z novimi vizijami in 
utemeljenimi načrti.

Vse ljubitelje glasbe vabimo na 
Novoletno plesno simfonijo, ki 
bo v sredo, 16. januarja 2012, 
ob 19.30 v veliki dvorani Glas-
bene šole Velenje. Nastopil bo 
mladinski simfonični orkester 
Filharmonija Nova.

Vljudno vabljeni!
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Aktivnosti Sveta delavcev HTZ v 
letu 2012

Podjetje HTZ Velenje je v letu 2012 
doseglo dobre poslovne rezultate, še 
posebej velja izpostaviti realizacijo 
na zunanjem trgu, kjer sta bila že v 
oktobru presežen plan in ob koncu 
leta dosežen rekordni prihodek.
Za doseganje uspešnega rezultata na 
trgih zunaj Skupine PV se je treba 
zahvaliti vsem zaposlenim v podjetju, 
še posebej želim izpostaviti sode-
lavce v enoti ESTO, ki so prisotni 
na deloviščih po celi Sloveniji. Zelo 
aktivni so bili tudi sodelavci Razvoj-

no-prodajnega področja, saj jim je 
s kolekcijo spodnjega perila uspelo 
preseči vsa pričakovanja. Za dosega-
nje dobrih poslovnih rezultatov na 
zunanjih trgih je bilo treba kar precej 
dela opraviti zunaj rednega delovnega 
časa, za kar se zahvaljujem vsem za-
poslenim, saj so tudi na takšen način 
izražali pripadnost podjetju.
HTZ veliko sredstev namenja za 
investicije in s tem tudi za odpiranje 
novih delovnih mest. Ena takšnih ve-
čjih investicij je nova linija za prašno 
lakiranje v Storitvah in proizvodnji, 
kjer sestavljajo in prašno lakirajo 
lahke kovinske izdelke z uporabo 
barv brez topil. Ta metoda je poznana 
kot najcenejši in najvarnejši način 
lakiranja in je okolju prijazna.
Naši sodelavci so zelo uspešni tudi 
na področju inovacij, kjer so skupaj z 
inovatorji Premogovnika dobili sre-
brno priznanje Gospodarske zbornice 
Slovenije za inovacijo napredovalni 
stroj GPK-PV.
Aktivni smo bili tudi člani Sveta 
delavcev, saj smo imeli v letu 2012 
skupno 9 sej, nekaj je bilo rednih, 
nekaj pa izrednih oziroma skupnih s 
Sindikatom PV in Svetom delavcev 
PV. Na rednih sejah, ki jih običaj-
no izpeljemo skupaj s sindikalno 

podružnico HTZ, nas uprava podjetja 
redno seznanja s polletnimi in z 
letnimi poslovnimi poročili, s plani 
za prihodnje obdobje ter s polletni-
mi in z letnimi poročili na področju 
varnosti in zdravja pri delu. Na svojih 
sejah redno poročamo o delu odbo-
rov. Zdaj je najbolj aktiven Odbor 
za nagrajevanje pod okriljem Sveta 
delavcev, ki je sestavljen iz predstav-
nikov Sveta delavcev, Sindikata PV, 
Aktiva invalidov in vodstva podjetja.
Letos je Svet delavcev HTZ postal 
tudi član Združenja Svetov delavcev 
Slovenije, kot opazovalec pa ima tudi 
enega člana na sejah Skupnega Sveta 
delavcev skupine HSE. Svet delavcev 
bo z veseljem sprejemal vaše predloge 
in pripombe tudi v prihodnje in jih 
poskušal po najboljših močeh upo-
števati in uresničevati. Več o našem 
delu in tudi vse naše zapisnike lahko 
preberete na portalu in na oglasnih 
deskah po posameznih enotah.
Vsem zaposlenim v HTZ Velenje in 
Skupini Premogovnik Velenje želim 
mirne in vesele praznike, v novem 
letu pa veliko sreče, zdravja in uspe-
hov.

Niko Filipović,
predsednik Sveta delavcev HTZ

Tam nekje v srcu sveta, tam nekje v srcu človeka tiho se misel z željo 
igra, da kapljica sreče, postala bi reka. 
Kapljico zate, kapljico zame, kapljico sreče za vse okrog nas, 
želje vse skromne, želje bogate naj nam zapolni prihodnosti čas.

Drage upokojenke, upokojenci in zaposleni, 

s temi željami vam voščim prijetno 
praznovanje božiča in srečno leto 2013!

Pavel Župevc, 
predsednik Kluba upokojencev 

Premogovnika Velenje
                                                     

Člane Kluba upokojencev PV obveščamo, da je članarina za leto 2013 
enaka kot v letu 2012 in jo boste lahko plačali od 9. januarja  2013 do 
konca marca v času uradnih ur v klubski pisarni.

Harmonikarski 
orkester Barbara 
Premogovnika 
Velenje 

želi vsem zaposlenim v 
Skupini Premogovnik Velenje 
in vašim družinskim članom 
vesele božične praznike ter vse 
dobro v letu 2013. 
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Proizvodnja v novembru 2012
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –130/B 143.000 154.148 11.148 107,80 7.007
E. K.  –65/A 22.000 27.232 5.232 123,78 1.238
E. K.  –65/F 121.000 78.876 –42.124 65,19 3.585
Proizvodnja 286.000 260.256 –25.744 91,00 11.830
Priprave 11.000 15.233 4.233 138,48 692
skupaj Pv 297.000 275.489 –21.511 92,76 12.522

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

Proizvodnja 3.771.142 3.566.825 –204.317 94,58 14.800
Priprave 147.624 171.993 24.369 116,51 714
skupaj Pv 3.918.766 3.738.818 –179.948 95,41 15.514

Vodilne teme konference so bile: 
napredne tehnologije; geološko 
raziskovanje; razvoj in pridobiva-
nje rudnin; bogatenje mineralnih 
surovin; varstvo okolja.
Iz njih so izhajali članki, ki so bili 
predstavljeni v mednarodni zasedbi. 
Udeleženci smo bili predstavniki 
Slovenije, Slovaške, Češke, Poljske in 
Madžarske. 
Posvetovanja smo se udeležili mag. 
Ludvik Golob, Ivan Pohorec in Boris 

Mednarodni posvet 
Slovaška, Liptovský Mikuláš
Od 15. do 17. novembra 2012 je v Demänovski dolini, Liptovský Mikuláš, na Slovaškem potekalo 
mednarodno posvetovanje z naslovom »Napredne tehnologije raziskav, pridobivanja in bogatenja 
mineralnih virov in varstva okolja«. (Progressive technology exploration, extraction and treatment 
of mineral resources and environmental protection).

Sotler. Predstavili smo članka z na-
slovom Trajnostni razvoj Velenjske 
odkopne metode in njena globalna 
uporaba ter Razvoj pripravskih 
delovišč. 
Vzporedno z dogodkom smo se s 
predstavniki podjetja HBP Prievidza 
dogovorili o nadaljnjih smernicah 
glede najema in nakupa napredo-
valnega stroja GPK-PV. Ob robu 
konference smo se srečali z najvišjimi 
predstavniki češke rudarske korpo-

Ivan Pohorec pri svoji predstavitvi (foto: Boris Sotler)

racije OKD, ki je največja družba za 
pridobivanja različnih vrst premo-
ga v Češki republiki. Z njimi smo 
izmenjali nekaj bogatih izkušenj, ki 
jih imamo oboji pri pridobivanju 
premoga. 
Vse teme posvetovanja so zbrane v 
zborniku, ki smo ga posredovali med 
sodelavce.  

Boris Sotler
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Pri proizvodnji premoga je 
zahteven tudi konec leta 
Že lani so plani napovedovali zahtevno proizvodno leto 2012, predvsem zaradi neugodne odkopne 
fronte in nižje napovedane kurilne vrednosti premoga. Poleg tega so v prvi tretjini leta na odkopih 
k. –5/A in G3/B proizvodnjo omejevale zelo zahtevne montan-geološki razmere.

Na odkopu k. –5/A je težavnemu 
krajšanju odkopa sledilo naporno 
odkopavanje v izredno težkih razme-
rah. Na odkopu G3/B pa so zahtevne 
delovne razmere zahtevale spreme-
njen vrstni red montaže odkopne 
mehanizacije (s tem se je za več kot 
dvakrat podaljšal načrtovani čas 
daljšanja odkopa). Montaži je sledil 
zelo zahteven ponovni zagon podalj-
šanega odkopa. Izpad proizvodnje se 
je začel zmanjševati na začetku aprila 
s predčasnim zagonom odkopa k. 
–65/A in z normaliziranjem stanja 
na odkopu G3/B. V drugi tretjini 
leta smo izpad proizvodnje iz prve 
tretjine leta konstantno zmanjševali z 
zelo dobrimi proizvodnimi rezultati 
odkopov G3/B, k. –65/A in k. –130/B 
ter tudi sočasnim obratovanjem vseh 
treh odkopov (14 delovnih dni).
Pred zadnjimi meseci letošnjega leta 
smo skoraj v celoti nadomestili izpad 
proizvodnje iz začetka leta. Stanje gle-
de proizvodnje premoga in premoga 
na deponiji bi bilo mogoče opisati 

tudi kot »zatišje pred nevihto«, ki je 
prihajala v obliki sočasnega odkopa-
vanja ter vzporedno hkratne demon-
taže in montaže odkopov. V zadnjih 
mesecih letos smo nadaljevali z 
vključevanjem »tretjega« odkopa. Na 
začetku novembra so 10 delovnih dni 
hkrati obratovali odkopi k. –65/A, k. 
–130/B in k. –65/F. V zadnjem delu 
decembra načrtujemo zagon odkopa 
G3/C. 
Zdaj so v jami aktivna štiri delovišča 
za odkopavanje in pripravo oz. likvi-
dacijo odkopa. V jami Pesje potekata 
odkopavanje na odkopu k. –65/F in 
demontaža odkopa k. –65/A. V jami 
Preloge potekata odkopavanje na 
odkopu k. –130/B in montaža odkopa 
G3/C. Za doseganje tako zahtevnih 
operativnih planov so nujni dodatni 
delovni dnevi iz naslova prehoda na 
40-urni tednik in tudi nekatere t. i. 
rdeče sobote in nedelje.
Štiri sočasna delovišča proizvodnega 
procesa ne pomenijo le zelo poveča-
nega obsega dela v obratih Proizvo-

dnja, Jamska strojna služba, Jamska 
elektroslužba in Jamski transport 
ter v drugih službah planiranja in 
vzdrževanja v Skupini Premogovnik 
Velenje, ampak zahtevajo tudi večjo 
prizadevnost vsakega posameznika 
v vseh delovnih skupinah, ker je 
potrebno delovne skupine osiroma-
šiti, da se lahko obloži vsa delovišča. 
Kar pomeni, da je treba zaposlene 
v stalnih delovnih skupinah iz dveh 
normalno aktivnih odkopov skupaj z 
vzdrževalnimi in transportnimi deli 
začasno prerazporediti v dodatne 
delovne skupine. Tako vse skupine 
vlagajo dodaten trud, da poleg nor-
malne proizvodnje premoga dela na 
montaži in demontaži potekajo varno 
in po planih. Zaradi zagotavljanja 
pogojev za obratovanje odkopov so 
tudi v obratu Priprave pospešili dela 
na posameznih deloviščih z uvedbo 
dodatnih delovnih dni in 4-izmen-
skega dela. Zahtevni plani in kratki 
roki izvedbe aktivnosti zahtevajo 
optimalno koordinacijo in izvedbo 

foto: Miran Beškovnik
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del na vseh ravneh v vseh obratih. 
Najpomembnejši pa so medsebojno 
sodelovanje, usklajevanje in medse-
bojna pomoč med obrati in službami 
na ravni posameznika, ker najmoč-
nejši in najuspešnejši smo takrat, ko 
strnemo vrste.
Letos smo v Premogovniku Velenje 
že dokazali, da znamo strniti vrste, ko 
smo z dodatnimi napori nadomestili 
izpad proizvodnje. Zato smo tudi 
zdaj prepričani, da nam bo uspelo 
pripeljati proizvodnjo do zastavljenih 
ciljev.

Aktivna delovišča

odkop k. –130/b
Odkopavanje 95-metrskega odkopa 
(53 sekcij) v južnem krilu jame Prelo-
ge poteka že od začetka zelo uspešno. 
Izmenska tonaža se v normalnih 
razmerah giblje med 3.000 in 4.000 
tonami. Največja dnevna proizvodnja 
je bila 11.009 ton. Izmenski rekord je 
bil celo 5.330 ton. Odkop je 24. sep-
tembra, zaradi racionalizacije proi-
zvodnje z vidika omejitve deponije in 
zaradi koordinacije aktivnosti drugih 
delovišč, prešel na dvoizmensko delo. 
Do konca odkopavanja manjka še 45 
metrov.

odkop k. –65/F
Odkopavanje v jami Pesje zaradi po-
večanih koncentracij pri pridobivanju 
premoga iz krovninskega sloja poteka 
v pričakovano zahtevnih razmerah. 
Zaradi zagotavljanja varnosti je v 
prvih 295 metrih (od 471 metrov) 
odkopavanja dovoljeno le pridobi-
vanje podkopnega dela z rezanjem. 
Omejena odkopna višina na 5 metrov 
in trd premog v podkopu povzročata 
počasnejše in neenakomerno rušenje 
oz. posedanje starega dela, s čimer je 
povzročeno prepihovanje starega dela 
oz. izrivanje plinov. Skupni napredek 
odkopa od začetka odkopavanja je 
zdaj 102 metra. Dodatno otežuje 
razredčevanje premogovnih plinov 
omejevanje količine zraka na odkopu 
zaradi preobremenjene glavne izsto-
pne proge v jami Preloge. Pričaku-
jemo, da bo glavna izstopna proga 
razbremenjena po preboju pripravske 
številke 8 v zadnjem delovnem tednu 
decembra. 

demontaža odkopa k. –65/a  
Na odkopu je bilo montiranih 85 
sekcij. Z demontažo sekcij smo začeli 

23. novembra; ta je potekala v dve 
smeri z začetkom pri 65. sekciji. 
Demontažo spremljajo zahtevne 
montan-geološke razmere; še posebej 
je zatisnilo dostavno progo. Zahtevna 
demontaža sekcij na dostavni strani 
je bila uspešno končana 4. decembra. 
Na odvozni strani je bila demontaža 
opravljena v predzadnjem delovnem 
tednu decembra. Zaradi konstantne-
ga stiskanja dostavne proge je de-
montaža na dostavni strani do konca 
potekala neprekinjeno, tudi v nedeljo, 
2. decembra.

Montaža odkopa g3/C
Z montažo sekcij smo začeli 25. 
novembra, po montaži čelnega 
transporterja. Zelo uspešna montaža 
100 sekcij je trajala neprekinjeno 
(tudi ob nedeljah) in medizmensko 
13 delovnih dni. V povprečju je bilo 
vgrajenih 7,7 sekcije na dan. Namen 
takšnega tempa je zagon odkopa, ki 
je bil 17. decembra, kar je ključno za 
zagotavljanje požarne varnosti med 
10-dnevnim mirovanjem jame in 
tudi za doseganje proizvodnih ciljev. 
Potrebne aktivnosti za zagotavljanje 
zagona so spremenile klasični vrstni 
red montaže odkopne opreme. Zdaj 
uspešno potekata daljšanje odkopne-
ga transporterja in montaža smerne-
ga odvoza v dolžini 800 metrov. 

Razmišljanja zaposlenih 
na deloviščih

Ivan skornšek 
Proizvodnja, vodja skupine rudar-
ske montaže, montaža g3/C
Z montažo odkopa G3/C smo začeli 
25. novembra letos. Pot do monta-
žne komore je strma in dolga. Del 
poti smo opravili s sedežnico, večino 
dostopa moramo opraviti peš. Delo 
je potekalo medizmensko in nepre-
kinjeno v treh izmenah. Na izmeno 
smo vgradili 3 sekcije. Za njih je bilo 
treba izropati 18 kompletov ločnih 
lokov. Med delom nismo naleteli na 
večje težave, čeprav je bilo zahtevno. 
Zato smo morali še posebej poskrbeti 
za varnost. Pri vgrajevanju nas je bilo 
v skupini 6 sodelavcev, na odvozu 
lokov 2 in 2 za pomoč Strojni službi. 
Z delom skupine sem zelo zadovo-
ljen, saj so sodelavci pokazali izredno 
motiviranost, pripravljenost za delo, 
predvsem pa lahko pohvalim njihovo 
odgovornost. Tudi s Strojno službo 

smo zelo dobro in timsko sodelovali. 
V prihodnjih dneh nas čakajo še dalj-
šanje čelnega transporterja, izdelava 
montažne niše za montažo rezalnega 
stroja – kombajna, poskusni zagon, 
pregled le-tega in nato bo odkop 
začel svoje obratovanje.

Franci lenko
Proizvodnja, vodja skupine rudar-
ske demontaže, demontaža k. –65/a

Na čelu delam že 23 let. To pomeni, 
da nekaj izkušenj pri tovrstnem delu 
gotovo imam. Nedavna demontaža 
na odkopu k. –65/A je potekala v zelo 
zahtevnih razmerah. Ukrotiti smo 
morali številne naravne »nasprotni-
ke« (blato, voda, ogrevi …). Močan 
pritisk je zožil progo, s tem je bil 
onemogočen normalen izvoz sekcij. 
Zaradi tega smo morali uporabiti 
vso iznajdljivost in izkušnje, ki smo 
jih pridobili v preteklih letih nepre-
cenljivega timskega dela. Zelo sem 
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zadovoljen, da smo kot ekipa uspeli z 
demontažo in da ni bilo nezgod.

andrej koren
jamska strojna služba, ključavničar 
montaže, montaža g3/C

Moje delo poteka v skupini s pribli-
žno desetimi sodelavci, ob večjem 
obsegu dela se razdelimo, včasih pa si 
tudi izposodimo sodelavca ali dva z 
drugih področij v sklopu Strojne služ-
be. Zdaj pospešeno montiramo odvoz 
za odkopno ploščo G3/C. Naša nalo-
ga na strojni montaži je zmontirati in 
usposobiti smerni transporter, trak z 
gumo dolžine 800 metrov in natezal-
no napravo. Ker se rok za končanje 
bliža, delamo vse sobote in nedelje, 
da bi le uspeli vse zmontirati. Pri tako 
obsežnem delu so se nam pridružili 
tudi sodelavci z drugih področij, kot 
so vzdrževalci, dijaki, vodovodni 
inštalaterji, dežurni strojniki in tudi 
sodelavci iz jame Pesje. Ob odlični 
organizaciji odgovornih in dobrem 
sodelovanju z drugimi službami sem 
prepričan, da bomo delo opravili v 
predvidenem roku. 

andrej Pikelj
jamska strojna služba, vodja skupi-
ne strojne montaže, demontaža k. 
–65/a
Letošnja demontaža odkopa k. –65A 
je potekala varno in brez nezgod. 
V svoji skupini imam same dobre 
»kamerade«, ki jim pri našem ne-
varnem in zahtevnem delu zaupam. 
Delo je potekalo koordinirano in zelo 
uspešno. Zdaj demontiramo smerni 
transporter.

Marko Hriberšek
jamska elektroslužba, elektronad-
zornik, montaža g3/C

Elektroopremo najprej v elektrode-
lavnici montiramo po projektni do-
kumentaciji in jo preizkusimo. Nato 
jo demontiramo in transportiramo na 
lokacijo v jamo, kjer jo bomo vgradili. 
Sledi montaža te opreme na odkopu 
in v odvozni progi, ki zahteva veliko 
znanja in izkušenj, saj uporabljamo 
najsodobnejšo opremo. Poleg znanja 
je treba imeti veliko energije in iznaj-
dljivosti pri transportu ter montaži 
elektroopreme v jamskih prostorih, 
kjer so prostori zelo omejeni, oprema 
pa velika in težka. Montaži elektroo-
preme sledijo preizkušanje, tehnični 
pregled in prevzem.

Peter Mernik
jamska elektroslužba, vodja skupine 
elektromontaže, demontaža k. –65/a
Glede demontaže odkopa k. –65/A 
lahko povem, da je bila uspešna že 

zaradi tega, ker ni bilo nobene nezgo-
de. Uspešno smo opravili demontažo 
tudi zaradi dobre delovne skupine. 
Bila je izredno zahtevna, saj je zahte-
vala veliko koordinacije in sodelova-
nja med različnimi skupinami. Treba 
je bilo hitro odstraniti energetski 
vlak, da so se izpraznile odvozne poti. 

aleš križovnik
jamski transport, vodja montaže in 
vzdrževanja proge vtP

Letošnja montaža odkopa G3/C je bila 
zelo zahtevna. Odkop je oddaljen in 
transportne poti so večinoma str-
minske. Proge, ki so bile v preteklosti 
namenjene za dostavo materiala v to 
območje, so v fazi likvidacije. Zaradi 
tega zdaj opravljamo dostavo v progah, 
ki nam veliko manj ustrezajo. Posebej 
zahteven odsek je prehod iz transpor-
tne proge po kadunji k. –108 v nadkop 
»S« prečnik proti k. –90. Kljub težavam 
nam je z dobro organizacijo dela in 
potrpežljivostjo tudi letos uspelo.

Gregor Uranjek
foto: Miran Beškovnik
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Bilo je davnega 20. julija 1907, ko 
je bila v premogovniku izvedena 
prva reševalna vaja. Za prvega vodjo 
Jamske reševalne čete je bil imenovan 
jamski poslovodja Jaroslav Špička. 
Letos Jamska reševalna četa Premo-
govnika Velenje torej zaznamuje že 
častitljivo 105. obletnico delovanja in 
šteje 111 članov. Povezana je v sistem 
zaščite in reševanja na državni ravni. 
Poleg akcij v domačem premogovni-
ku so člani reševalne čete posredovali 
tudi pri reševanju v drugih rudnikih, 
premogovnikih in podjetjih tako v 
Sloveniji kot v tujini. V Premogovni-
ku Velenje je od lani na ogled stalna 
postavitev reševalne opreme, ki so jo 

Vedno pripravljenih kar 111 
jamskih reševalcev
V soboto, 15. decembra 2012, je v Premogovniku Velenje potekala letošnja zadnja reševalna vaja 
članov Jamske reševalne čete, ki šteje 111 članov. Zelo uspešna vaja je ponovno potrdila visoko 
strokovno usposobljenost in fizično pripravljenost članov Jamske reševalne čete Premogovnika 
Velenje.

v preteklosti in vse do danes upo-
rabljali člani Jamske reševalne čete. 
Zbrana oprema, ki je bila v posame-
znih obdobjih v uporabi med letoma 
1940–2010, kaže na to, da so se 
pomena varstva pri delu v velenjskem 
Premogovniku zavedali že v preteklo-
sti. In tako bo zagotovo ostalo tudi v 
prihodnje.

Reševalo pet ekip in ekipa 
za zvezo
Predpostavka potencialne nevarnosti 
je bil nastali zrušek na povratni strani 
odkopa k. –65/F, zaradi česar je prišlo 
tudi do vdora večje količine nevarnih 
jamskih plinov ob 4.55. Po umiku 

zaposlenih iz ogroženega območja je 
bilo ugotovljeno, da so pogrešani štir-
je rudarji, in takoj je stekla reševalna 
vaja. Dežurni premogovnika je akti-
viral reševalce v jami, ki so sestavili 
dve reševalni ekipi. Prva ekipa se je 
opremila v bazi na k. –139, druga pa 
v bazi na k. –88. Nalogi prve in druge 
jamske ekipe sta bili, da nastopata po 
dostavni progi odkopa k. –65/F in 
pregledata odkop. Zaradi obsežnosti 
vaje reševanja je bila ob 5.15 sklicana 
celotna Jamska reševalna četa PV. 
Formirani so bili štab reševanja, tri 
zunanje ekipe reševalcev in ekipa za 
zvezo. 
Naloga prve zunanje ekipe je bila, da 

Jamska reševalna četa, ki letos zaznamuje že 105. obletnico delovanja, šteje več kot 111 članov. (foto: Aleksander Kavčnik)
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pregleda odvozno progo odkopa k. 
–65/F. Druga ekipa je morala pregle-
dati izstopno progo do k. –108. Tretja 
ekipa je dobila nalogo, da pregleda 
izstopno progo izpod zračilnega jaška 
do pripravskega delovišča št. 1. Ekipa 
za zvezo je dobila nalogo, da se napoti 
v bazo na k. –139 in vzpostavi zvezo 
med bazo in vodstvom reševanja. Vse 
te ekipe so se po prejeti nalogi ne-
mudoma napotile v jamo in začele z 
reševanjem. V jami je bila formirana 
tudi reševalna baza. Tako je v celotni 
akciji sodelovalo pet ekip za reševanje 
in ekipa za zvezo. Iz baze na k. –139 
je bil pod jašek organiziran prevoz 
ponesrečencev s sedežnico, od tam 
pa z izvažalno napravo na površino. 
Oskrbo ponesrečencev sta v bazi in 
na površini ocenjevala zdravnika 
Reševalne službe Premogovnika 
Velenje, ki sta ugotovila, da je bila 
oskrba ustrezna. Vaja reševanja je bila 
uspešno končana ob 6.30.
Vodil in analiziral jo je vodja 
Proizvodnega področja in glavni 
tehnični vodja Ivan Pohorec, ki je 
tudi vodja jamske reševalne službe. 
Dejal je, da je reševalna vaja potekala 
uspešno in je tudi uspešno končana: 
»Ugotovljeno je bilo, da so reševalci 
dobro opravili delo in da so pravo-

časno našli in oskrbeli ponesrečene 
rudarje. Uspešna vaja je ponovno 
potrdila visoko strokovno usposo-
bljenost in psihofizično pripravljenost 
članov naše Jamske reševalne čete.« 
Vsem reševalcem se je iskreno zahva-
lil tudi za njihov nesebični prispevek 
pri gašenju požara v Muzeju premo-
govništva Slovenije na začetku leta.

Zahvala za trud, 
požrtvovalnost in pogum
Predsednik Uprave Premogovni-
ka velenje dr. Milan Medved se je 
reševalcem zahvalil za trud, ki ga ne-
nehno vlagajo v delo reševalne čete: 
»Izteka se leto, ki nam ni prizanašalo, 
saj smo se borili na več področjih. 
Reševalci ste že na začetku tega leta 

Med reševalno vajo so jamski reševalci pokazali veliko znanja in truda. (foto: Aleksander Kavčnik)

Ponesrečenca so prevažali tudi s pomočjo sedežnice. (foto: Aleksander Kavčnik)
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pri gašenju požara v Muzeju pre-
mogovništva Slovenije dokazali, da 
ste v dobri psihofizični kondiciji. V 
imenu Uprave Premogovnika Velenje 
se vam najlepše zahvaljujem za trud, 
požrtvovalnost in pogum, ki ste jih 
pokazali pri gašenju tega požara. To 
je ponovni dokaz, da je reševalna 
služba dobro usposobljena in se lahko 
spopadate tudi z najhujšimi situacija-
mi. Takrat smo običajno prepuščeni 
sami sebi in svojemu znanju. Vi ste 
reagirali odlično,« je dejal in vsem 
zaželel, da bo v prihodnosti pravih 
reševalnih akcij čim manj. Podal je še 
najaktualnejše informacije v zvezi s 
proizvodnjo premoga in doseganjem 
plana: »Proizvodnja premoga, zasta-
vljena v letnem načrtu, bo dosežena v 
zadnjem delovnem tednu.« 
Na zadnji letošnji vaji so se tradicio-
nalno poslovili tudi od štirih članov 
ter jim v zahvalo za trud, prispevek 
in pomoč v JRČ podelili priznanja in 
spominska darila: bojana jezernika, 
ki je v četi kot aktiven član deloval 
13 let, dejana radovanoviča, ki je 
bil član 15 let, rajka Pirnata, ki je v 
njej deloval 22 let, in mag. Marjana 
kolenca, dosedanjega vodjo reševal-
ne službe, ki ima do zdaj najdaljše 
aktivno članstvo v Jamski reševalni 

četi, saj je v njej deloval kar 28 let. 
Mag. Marjan kolenc je pristopil k 
četi 1. januarja 1985, od tega je bil 
16 let aktivni in 12 let neaktivni član. 
Kot reševalec je sodeloval v sedmih 
reševalnih akcijah. Od maja 1992, ko 
je postal vodja Jamske reševalne služ-
be Premogovnika Velenje, in je vodil 
vse aktivnosti v zvezi z reševanjem v 
podjetju, je sodeloval še v 18 reševal-
nih akcijah.

Rudarska palica gre v 
prave roke
Posebne pozornosti je bil deležen 
mag. Marjan Kolenc, ki je kar 20 let 
vodil Jamsko reševalno službo PV. Od 
te funkcije se je mag. Marjan kolenc 
poslovil s težkim srcem: »Ob tej 
priložnosti, v znak predanosti in spo-
štovanja, predajam rudarsko palico 
glavnega tehničnega vodje Premo-
govnika Velenje svojemu nasledni-
ku, novemu vodji Jamske reševalne 
službe Ivanu Pohorcu. Mislim, da 
gre palica v prave roke,« je dejal in se 
vsem reševalcem iskreno zahvalil za 
številne trenutke, ki so jih preživeli 
na vajah in reševanjih v dolgih 28 
letih. Tudi Ivan Pohorec se je najlepše 
zahvalil za to izredno lepo gesto. 

Predaja častne palice 
in vodenje Rudarskega 
okteta
dr. Milan Medved je ob predaji 
palice dejal, da upa, da jo bo Ivan Po-
horec nosil s takim zanosom, kot jo 
je mag. Marjan Kolenc, kar je velika 
obveza, »saj prispevek mag. Marjana 
Kolenca Jamski reševalni četi Premo-
govnika Velenje bo za vedno zapisan 
v našem spominu in naših srcih«. 
Ivanu Pohorcu je dr. Milan Medved 
zaupal tudi skrb za Rudarski oktet 
Velenje, ki ga je do zdaj vodil mag. 
Marjan Kolenc.

mag. Bogdan Makovšek,
mag. Saša Jelen

Dr. Milan Medved, Rajko Pirnat, Dejan Radovanovič, mag. Marjan Kolenc in Ivan Pohorec (foto: Aleksander Kavčnik)
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4. decembra, ko goduje sv. Barbara, 
zavetnica rudarjev, je za velenjski 
Premogovnik tudi praznik izobraže-
valnih dosežkov. Izobraževalni center 
Skupine Premogovnik Velenje deluje 
z namenom uspešnega, sistematskega 
in organiziranega dela, kar pripo-
more k večji varnosti pri delu. Danes 
Premogovnik Velenje zagotovo ne bi 
bil eden najsodobnejših in najbolje 
opremljenih premogovnikov s podze-
mno eksploatacijo premoga v Evropi, 
če v njem ne bi vrsto let sistematično 
vlagali v ljudi in znanje.

Naložba v znanje je 
naložba v prihodnost
»Današnji dan je za vse nas praznik 
znanja, razvoja, inovativnega dela 
in stalne želje po izobraževanju, saj 
temu v podjetju namenjamo resnično 
velik poudarek. S svojimi idejami in z 
razvojnimi projekti, ki nastajajo z ve-
liko mero inovativnosti, bomo svojo 
uspešno zgodbo gradili tudi v pri-
hodnje,« je v svojem nagovoru dejal 

predsednik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved. »Lastni 
visoko usposobljeni projektantski in 
operativni kader, dobra tehnološka 
opremljenost in popolno poznavanje 
stroke so zagotovilo za izjemne pro-
izvodne rezultate, z razvojem novih 
tehnologij pa vse bolj uspešno pro-
diramo tudi na tuje trge,« je povedal 
dr. Medved in izpostavil uspešnost 
hčerinskih podjetij HTZ Velenje, 
RGP, PV Invest, Gost in PV Zimzelen 
na konkurenčnem trgu. »Dobro za-
gotovilo za ustvarjanje delovnih mest 
predstavljajo projekti, ki povečujejo 
prihodke zunaj osnovne dejavnosti. 
Pred petimi leti smo si zastavili cilj 
30 odstotkov prihodkov pridobiti na 
trgih zunaj osnovne dejavnosti. To se 
bo letos tudi zgodilo, saj bo letošnja 
zunanja realizacija Skupine bistveno 
presegala vrednosti iz poslovnega 
načrta in bo znašala že 50 milijonov 
evrov,« je še povedal dr. Medved in se 
zahvalil vsem, ki se s svojim znanjem, 
pripadnostjo in z delovno vnemo 

Enajstim sodelavcem, ki so v zadnjem letu nadgradili svoje znanje z vsaj visoko stopnjo izobrazbe, sta izrekla čestitke pred-
sednik Uprave PV dr. Milan Medved in Ivan Pohorec, predsednik Društva inženirjev in tehnikov PV. (foto: Mrki)

Praznik znanja in razvoja
Premogovnik Velenje je v torek, 4. decembra 2012, s praznovanjem dneva sv. Barbare v Muzeju 
premogovništva Slovenije ponovno obujal načela rudarske tradicije in podelil priznanja sodelav-
cem, ki so v zadnjem letu s študijem ob delu pridobili vsaj visoko stopnjo izobrazbe. Svoje zna-
nje je nadgradilo 11 sodelavcev. Slovesnost so s kulturnim programom popestrili člani Šaleškega 
študentskega okteta. 

trudijo za svetlo prihodnost podjetja.

Znanje je rudnik, ki se 
nikoli ne izprazni
Za Premogovnik Velenje imata pose-
ben pomen dva praznika – rudarski 
praznik, na katerem se zberejo zapo-
sleni skupaj z družinskimi člani in s 
prijatelji, in praznovanje godu naše 
zavetnice sv. Barbare, s katerim damo 
priznanje sodelavkam in sodelavcem, 
ki so ob delu pridobili vsaj visoko 
stopnjo izobrazbe. Teh je bilo v 
zadnjem letu v Skupini Premogovnik 
Velenje enajst: leon Hrvatin in saša 
tajnik sta pridobila naziv diplomi-
rani ekonomist, andrej Podgoršek 
diplomirani ekotehnolog, boštjan 
tanšek in andrej koren diplomirani 
inženir rudarstva in geotehnologije, 
boris verdnik in Uroš Podrzavnik 
diplomirani inženir energetike, bo-
gomir trebičnik specialist strojni-
štva, rolando koren magister inženir 
strojništva, mag. branimir glinšek 
in mag. stanislav blagotinšek pa sta 
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postala magistra znanosti. Čestitke 
sta jim izrekla dr. Milan Medved in 
Ivan Pohorec, predsednik Društva 

inženirjev in tehnikov Premogovnika 
Velenje. Diplomanti in magistri so v 
dar prejeli slike Jožeta Svetine.

Metka Marić

leon Hrvatin, receptor v Hotelu barbara v Fiesi
Za študij ekonomije sem se odločil, ker me po končani srednji šoli misel o delu na področju strojništva ni nav-
duševala. V srednješolskih letih sem se začel zanimati za finančno področje in matematiko. Kljub splošnemu 
nestrinjanju sem se odločil za povsem drugo smer, študij ekonomije. Takrat še nisem bil zaposlen, zato motivacija 
ni izhajala iz potreb delovnega mesta. Po zaposlitvi sem študij nadaljeval in končal, ker sem si to preprosto želel. 
Razveselil sem se povabila na slovesnost, saj je bila priložnost za spoznavanje in druženje z ljudmi, ki imajo meni 
podobno razmišljanje, vizijo in želje za prihodnost.
bogomir trebičnik, strojni projektant v tehničnih službah Premogovnika velenje
Dva razloga sta botrovala moji odločitvi za študij strojništva – da dosežem dodatno stopnjo izobrazbe in nadgra-
dim svoje znanje na področju strojništva, predvsem pri transportnih sistemih, saj mi to znanje koristi pri delu, ki 
ga opravljam. Razlog za študij je bil tudi dokazati, da znam in zmorem, ter da lahko kljub svojim letom še veliko 
dosežem. Študij mi je omogočilo podjetje, za kar se vodstvu iskreno zahvaljujem. Slovesnost je priznanje vsem 
tistim, ki se trudijo doseči več in želijo s svojim znanjem dodatno prispevati k uspešnosti podjetja. 
Mag. stanislav blagotinšek, vodja Profitnega centra esto (elektrostrojne storitve) v Htz velenje
Za podiplomski študij managementa sem se odločil iz dveh razlogov – da nadgradim univerzitetno znanje s 
področja managementa in zaradi primernosti izvajanja izobraževanja glede na svoje službene obveznosti. Študij 
je bil meddisciplinski in je zajemal področje poslovnih ved, zato sem svoje znanje obogatil na različnih področjih, 
kot so finančno, pravno, vodstveno, trženjsko in ekonomsko področje. Z izobraževanjem sem nadgradil tehnič-
no znanje in pridobil potrebno znanje za uspešno in učinkovito vodenje poslov. Konec študija je bil usmerjen v 
temeljno znanstveno raziskovanje, zato sem magistrsko nalogo izdelal po metodah, ki jih znanost priznava kot 
bistvene. Izkazovanje priznanja diplomantom, kot ga doživimo na dan sv. Barbare, je pika na i ob zadovoljstvu, ki 
ga čutimo ob uspešno končanem študiju.

Za popestritev programa je poskrbel Šaleški študentski oktet. (foto: Mrki)
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V povsem polni prezivnici Muzeja 
premogovništva Slovenije je priso-
tne pozdravil dr. Milan Medved, 
predsednik Uprave Premogovnika 
velenje: »Jasno je, da so knapi lepi 
in pogumni, a da se bodo med nami 
sprehajali v spodnjih hlačah, si nisem 
mislil,« je hudomušno začel in ob tej 
priložnosti pojasnil idejo za koledar: 
»Na naše podjetje so mediji nenehno 
naslavljali vprašanja glede zalog pre-
moga, in to čeprav je mednarodna re-

Knapi 2013: Stojimo trdno 
in pokončno do leta 2054
Na premogovniški modni pisti v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju se je v četrtek, 29. no-
vembra 2012, odvil izjemen dogodek. Z modno revijo za poslovne partnerje smo predstavili novo-
sti blagovne znamke MÓDEO. Ponosni rudarji so se sprehodili v obsežni kolekciji delovnih oblačil, 
liniji športnih oblačil in oblačil za prosti čas ter v spodnjem perilu. Modna revija je zelo odmevala 
v slovenskih medijih in povpraševanje po spodnjicah je tako skokovito naraslo, da so jih v podjetju 
HTZ še z »vročim« tiskom pošiljali kupcem. Zgodilo se je, da so velenjski knapi postali znani tudi 
po najbolj zaželenih slovenskih spodnjicah.

vizija pokazala, da jih imamo dovolj. 
Odločili smo se, da na tovrstna vpra-
šanja odgovorimo s prefinjeno mero 
provokativnosti. Da gremo v korak s 
časom, smo že večkrat dokazali. To 
ponovno dokazujemo prav z novim 
spodnjim perilom, ki ga je podjetje 
HTZ Velenje izdelalo za rudarje. Z 
uspešnim razvojem in zagotavljanjem 
kakovostnih programov smo na pravi 
poti, saj bo letošnja zunanja realiza-
cija Skupine Premogovnik Velenje 

bistveno presegala vrednosti, predvi-
dene v poslovnem načrtu, in znašala 
že približno 50 milijonov evrov.«
Tokratni dogodek v Muzeju je bil 
v prvi vrsti namenjen predstavitvi 
izdelkov blagovne znamke MÓ-
DEO (moderno delovno oblačilo), 
ki je prepoznavna širom Slovenije 
in s katero se podjetje HTZ uspe-
šno pojavlja na trgu ter zadovoljuje 
potrebe iz dneva v dan bolj ozavešče-
nih in zahtevnih kupcev. »Letos nam 

foto: Hans
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uspeva zelo dobra prodaja in tudi v 
prihodnje se nadejamo rasti zunanjih 
prihodkov. Verjamemo, da bo takšnih 
izvirnih idej, kot so naše spodnjice 
z napisi, v prihodnje še več,« je v 
svojem govoru optimistično skle-
nil direktor podjetja Htz velenje 
dejan radovanović in se sodelavcem 
zahvalil za vloženi trud.
Modna revija MÓDEO je bila razde-
ljena na tri dele: v prvem izhodu so 
se modeli predstavili v izbranih kosih 
sicer obsežne kolekcije delovnih 
oblačil, v drugem izhodu v oblačilih 
za šport in prosti čas ter v zadnjem 
izhodu v spodnjem perilu za ženske 
in moške.

Iz temnega rudnika na 
bleščečo modno pisto …
Ugasnjene luči so napovedale prihod 
prvega manekenskega para. Iz smeri 
starega jaška sta se na pisto v pre-
zivnici sprehodila on in ona – prvi 
par z rudarsko čelado in v rudarskih 
oblačilih. Edino svetlobo sta oddajali 
lučki na čeladah. Radovedne oči so 
zrle na pisto, a videlo se je le malo.
Ko so se reflektorji končno prižgali, 
sta bila modela že med občinstvom, 

na sredini glavne modne steze, v 
prvem od petih kompletov delovnih 
oblačil. 
Delovna oblačila za rudarje so v pod-
jetju HTZ Velenje modno in funkcio-
nalno prenovili in jim dodali svežino 
v barvah, materialih in udobnih 
krojih, seveda vse v duhu tradicije in 
novega logotipa, ki je navdihnil celo-
tno linijo oblačil. Rudarjeva oblačila 
so po novem sivo-rdeče barve, zaradi 
večje varnosti pošita z odsevnimi 
trakovi za boljšo zaznavnost tudi v 
temnejših rudniških rovih. 

… in velenjski knapi se 
čez noč prelevijo v vroče 
modele …
V drugem izhodu, ko je bilo ozračje 
že dodobra napeto in so bili vsi priso-
tni v polnem pričakovanju, so modeli 
predstavili linijo športnih oblačil 
in oblačil za prosti čas MÓDEO, 
izdelanih iz kakovostnih in prijetnih 
materialov. Novost so športne soft 
shell jakne MÓDEO in pohodne 
hlače SCHOLLER. Tudi druga obla-
čila, namenjena športu in prostemu 
času, so v duhu udobnosti in svobode 
gibanja izdelana iz zelo kakovostnih 

in nosljivih materialov, ki omogoča-
jo nemoteno vadbo ter zagotavljajo 
dobro počutje. Manekenke so se v 
zadnjem sprehodu predstavile še s 
kolekcijo elegantnih oblek, narejenih 
za bolj svečane priložnosti. 

… aplavzi so postajali 
vedno glasnejši …
Pri tretjem izhodu je bilo na modni 
reviji prvič predstavljeno tudi novo 
spodnje perilo MÓDEO, ki so ga 
oblikovali najprej za rudarje, kasneje 
pa so kolekcijo dopolnili še z ženskim 
spodnjim perilom. Tako so zamenjali 
še tisti kos garderobe, ki je sicer skrit 
pod vrhnjim delovnim oblačilom, a 
nič manj pomemben.

… brisače so letele in 
rudarji so bili vse manj 
oblečeni.
Ko so se rudarji bolj malo oblečeni, 
kot pravi profesionalni manekeni, 
sprehodili po rdeči modni pisti, je ne-
žnejši spol le delno užival ob pogledu 
na rudarske mišice. Bili so namreč še 
zaviti v velike rdeče brisače, potem pa 
so s pomočjo manekenk tudi brisa-

Delovna oblačila za rudarje so v podjetju HTZ Velenje modno in funkcionalno prenovili. (foto: Hans)
foto: Hans
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če odpadle. Ko so rudarji s svojim 
do popolnosti izklesanim telesom 
končno stali na pisti le v spodnjicah z 
rudarskim kladivom in klinom, je po 
zraku odfrčala tudi »njena« brisača. 
Moški del občinstva se je na vse pre-
tege trudil prebrati napise na ženskih 
spodnjicah in med občinstvom se je 
slišalo precej hihitanja.
Novo kolekcijo spodnjega perila MÓ-
DEO torej sestavljajo dolge in kratke 
spodnje hlače boxer, ženske spodnjice 
MÓDEO in oprijeta spodnja majica, 
tako moški kot ženski model. Vse 
modele spodnjic je moč dobiti v rdeči 
ali črni barvi, spodnjo majico pa po-
nujajo v treh različnih barvah, rdeči, 
črni ali sivi. Dodana vrednost je v 
potisku oziroma izvirnih napisih.

Sporočili, da smo 
pripravljeni na 
proizvodnjo do leta 2054
Prav posebno vrednost dajejo spo-
dnjicam MÓDEO predvsem različni 
hudomušni napisi stojimo trdno 
in pokončno do leta 2054, Imamo 
dovolj zalog, knapi smo za vse in 

zavrtajmo v prihodnost oziroma 
logotipi, ki jih dodajo po želji na-
ročnika in zagotavljajo izdelku pečat 
neponovljivosti. Po »brainstormingu« 
ožjega dela ženske ekipe službe PR je 
bilo na začetku teh sloganov precej 
več. Po tehtnem premisleku smo 
izbrali le štiri, ki so najbolj ustrezali 
temu, kar smo želeli sporočiti.

Pomagamo gasilcem, da 
bodo lahko oni drugič 
pomagali nam
Na modni reviji smo premierno 
predstavili tudi koledar knapi 2013 
s fotografijami rudarjev v delovnih 
oblačilih in rudarskih spodnjicah 
blagovne znamke MÓDEO. Presene-
tljivo in v stilu »Knapi so za vse« mo-
delov niti ni bilo težko najti in prepri-
čati za sodelovanje, pri fotografiranju 
so se tudi dobro znašli, na modni 
reviji pa so pozitivno presenetili vse 
prisotne in zasenčili tudi ženske mo-
dele. »Na začetku leta so nas mediji 
bombardirali z vprašanji, ali imamo 
dovolj zalog premoga, čeprav smo jim 
že večkrat z različnimi potrdili – in 

tudi z mednarodno revizijo zalog – 
dokazali, da jih je dovolj. Hkrati so v 
družbi HTZ Velenje izdelali spodnji-
ce za rudarje in porodila se je ideja, 
da svoje rudarje v spodnjem perilu z 
napisi malce provokativno postavimo 
na samo deponijo premoga,« je nasta-
nek ideje pojasnila tadeja jegrišnik, 
idejni vodja tega projekta.
Na edinstven način smo želeli sporo-
čiti, da smo pripravljeni na proi-
zvodnjo vse do leta 2054, zato smo 
delovna oblačila in spodnje perilo 
opremili z bogatimi potiski logotipa 
Premogovnika Velenje in s pomen-
ljivimi napisi. Ker smo na fotografi-
jah želeli predstaviti najbolj tipične 
lokacije, kjer se odvija proizvodnja 
premoga, smo fotografirali na de-
poniji premoga, v kopalnici Muzeja 
premogovništva Slovenije in v jami 
Premogovnika. Pri fotografiranju so 
sodelovali 10 rudarjev, trije fotogra-
fi, modna oblikovalka, oblikovalka 
koledarja in ekipa Službe za odnose z 
javnostmi PV.
Ideja za dobrodelno noto se je po-
rodila ob oblikovanju koledarja. V 
Premogovniku Velenje se trudimo 
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Linija športnih oblačil in oblačil za prosti čas MÓDEO, izdelanih iz kakovostnih in prijetnih materialov (foto: Hans)
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dajati zgled. Sodelovanje gradimo na 
medsebojnem spoštovanju, razume-
vanju, strpnosti in dogovarjanju. Zna-
mo prisluhniti tistim, ki potrebujejo 
pomoč. 
Zbrana sredstva od prodaje koledarja 
Knapi 2013 bomo namenili v dobro-
delne namene Gasilski zvezi Šaleške 
doline, ki se je s svojimi 3.000 člani 
ponovno izkazala pri reševanju težav 
ob zadnjih katastrofalnih poplavah v 
Šaleški dolini.

Vse se je začelo že v 
poletnih mesecih
Ideja se je torej porodila že poleti in 
opravili smo tudi izbor napisov. V 
Proizvodnji zaščitnih sredstev so spo-
dnjice zašili in v Studiu HTZ so jih 
potiskali s predlaganimi slogani. Prvi 
izbor modelov rudarjev je opravil 
aleksander kavčnik, vodja pripra-
vskega delovišča št. 13. Pozitivni 
odziv rudarjev nas je zelo presenetil 
in modeli so bili hitro izbrani. Kmalu 
smo se že dogovarjali za termin 
fotografiranja na deponiji premoga, 
ki smo ga potem izvedli v vročem 
petkovem popoldnevu na začetku 

septembra. Konec septembra smo se 
z novimi delovnimi oblačili odpra-
vili še v Muzej premogovništva, kjer 
smo v stari kopalnici posneli nekaj 
fotografij. Sledil je še spust v jamo 
Premogovnika, da smo posneli še 
nekaj scen iz najbolj pristnega okolja 
rudarjev.

Vzajemno sodelovanje 
treh fotografov
Odlične fotografije so posneli naši 
fotografi Miran beškovnik, aleksan-
der kavčnik in Ivo Hans avberšek. 
»Ko sem izvedel za projekt »Knapi 
2013«, sem brez vsakršnega oklevanja 
privolil. Še isti dan sem dobil potrdilo 
večine sodelavcev iz jame, ki so bili 
pripravljeni sodelovati kot modeli. Z 
Beškovnikom sva začela iskati loka-
cije za fotografiranje in na deponiji 
našla veliko primernih. Zamislila sva 
si nekaj scen, si jih ogledala, uskla-
dili smo termine in prve fotografije 
na deponiji so nastale na začetku 
septembra,« je dogajanje pojasnil 
aleksander kavčnik. 
Miran beškovnik, fotograf, specia-
liziran za fotografiranje v jami, sicer 

obratni tehnik v obratu Proizvodnja, 
sprva ni vedel, da bo iz tega nastal 
koledar. »Mislil sem, da bomo nare-
dili zgolj nekaj posnetkov knapov v 
spodnjicah na deponiji premoga. Ka-
sneje smo odšli še na fotografiranje v 
kopalnice Muzeja premogovništva in 
v jamo, in takrat mi je že bilo znanih 
več stvari,« je pojasnil.
Pri fotografiranju v Muzeju premo-
govništva in v jamskih prostorih se 
je Beškovniku in Kavčniku pridružil 
še Avberšek. Ob precejšnji potrpe-
žljivosti celotne ekipe so tudi vsi trije 
fotografi sodelovali zelo usklajeno in 
izmenjevali medsebojne izkušnje. Ve-
čino fotografij v jami je posnel Miran 
beškovnik: »Modeli so bili zelo mirni 
in strpni, kljub večurnem poziranju. 
Če to primerjamo s časom, ki smo 
ga mi porabili za celotno fotografi-
ranje, moram reči, da smo bili zelo 
uspešni.« Za fotografiranje v jami 
smo res potrebovali neprimerljivo 
več časa kot fotografiranje na drugih 
lokacijah, saj je bilo treba zagotoviti 
primerno svetlobo. Za primerno 
zagotovitev le-te smo asistirali vsi, ki 
smo bili prisotni. »Jamska fotografija 
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Pri tretjem izhodu je bilo na modni reviji prvič predstavljeno tudi novo spodnje perilo. (foto: Hans)
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ima poseben čar in pri tem sem od 
Mirana pridobil veliko znanja,« je 
še dodal Aleksander Kavčnik, ki je 
naredil okoli 1.000 posnetkov.
Tudi Iva Hansa avberška, obliko-
valca iz Studia HTZ, sta presenetila 
neverjeten odziv in profesionalno 
sodelovanje modelov rudarjev: 
»Dobil sem občutek, kot da delam s 
profesionalnimi manekeni, saj so bili 
rudarji neverjetno poslušni in potr-
pežljivi.« Fotografiral je v kopalnici 
Muzeja, »kjer je bilo zelo primerno 
in za fotografa hvaležno okolje,« in 
v jami. Po končani modni reviji je iz 
srca čestital vsem knapom za izvrstno 
izpeljano delo.
Sledil je za celotno ekipo najtežji del. 
Med skoraj 300 zelo kakovostnimi 
posnetki vseh treh fotografov je bilo 
treba opraviti izbor fotografij za 
koledar. Prvi izbor smo prepustili 
fotografom in vsak je v ožji izbor pre-
dlagal svojih 20 posnetkov. »Najtežje 
mi je bilo izbrati svojih 20 fotografij,« 
je dejal Kavčnik. Tudi Avberšek je za 
izbor fotografij porabil kar nekaj časa, 
»da sem med dobrimi fotografijami 
izbral najboljše.«

Še težje je bilo izmed 60 zelo kakovo-
stnih fotografij z vseh treh lokacij in 
vseh fotografov narediti končni izbor 
za koledar, za kar smo uporabili 30 
skrbno izbranih fotografij. Na zalogi 
imamo torej toliko fotografij, da 
lahko pripravimo še koledarja za leti 
2014 in 2015.

Rudarji s ponosom 
oblekli in odvrgli delovna 
oblačila v dobrodelne 
namene
Po prvi objavi fotografij iz koledar-
ja Knapi 2013 na Facebook profilu 
Premogovnika Velenje, en teden pred 
modno revijo, je na spletu zavreščalo. 
Mediji so pograbili novico o kole-
darju in modni reviji (ter objavljeno 
fotografijo – naslovnico koledarja) 
kot vroče žemljice. Rudarji so se 
znašli tako v spletnih informacijskih 
portalih kot tudi zabavnih, v časo-
pisih in po radiu smo slišali o njih. 
Novice so odmevale po celi Sloveniji 
in še zunaj nje.
Mnogi bralci spletnih medijev so 
celo izrazili dvom, ali so ti manekeni 

resnično rudarji, zaposleni v Premo-
govniku Velenje. Mi vam sporočamo, 
da so zagotovo naši rudarji. In vsi so 
zelo ponosni, da so rudarji. V tem so 
si enotni: »Delo rudarja je častno in 
za ta poklic bi se odločili še enkrat.« 
Kot manekeni so sodelovali: damir 
Hakić, Transport in logistika v jami, 
pomočnik strojnika VDL; Igor roge-
lšek, Jamske gradnje št. 24; robert 
kolar, Priprave, vrtalec; robert 
Hrženjak, nadzornik na odkopu; 
dejan gegić, rudar na pripravskem 
delovišču št. 13; aljaž kolenc, rudar 
na pripravskem delovišču št. 11; Ma-
tjaž ramšak, rudar na pripravskem 
delovišču št. 4; nihad sulejmanović, 
rudar na pripravskem delovišču št. 
8; Miran Potrč, Priprave, nadzor-
nik; grega bevc, rudar na odkopu v 
jami Pesje in Izidor štih, Priprave, 
vrtalec. 
»Kot model sem se odločil nastopiti, 
ker sem želel pridobiti nekaj izkušenj 
tudi na tem področju, saj sta bila 
fotografiranje za koledar in modna 
revija zame novost. Ko sem izvedel, 
da bo izkupiček namenjen dobrodel-
nim namenom, je postala moja želja 

Ekipa zaposlenih v Premogovniku Velenje, ki je zaslužna za izvedbo modne revije, kot je še ni bilo. 
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še odločnejša,« je dejal damir Hakić, 
eden izmed modelov na naslovnici 
koledarja. 
Igor rogelšek, ki je na naslovnici 
koledarja na sredini, je bil sprva v 
dvomih, kako se bo obneslo, a se je 
vseeno odločil nastopati kot model 
predvsem zaradi radovednosti, kaj 
bo prinesla nova izkušnja v življenju. 
»Do zdaj nisem imel nobene izku-
šnje,« je pozitivno presenetil sebe.
tudi robert kolar (na naslovnici 
koledarja je na desni strani) ni imel 
manekenskih izkušenj, je pa nava-
jen odra in občinstva s tekmovanj 
v bodybuildingu. V Premogovniku 
Velenje je zaposlen že 15 let. Pojasnil 
je, da se je odločil nastopiti iz prepro-
stega razloga: »Srčno rad pomagam, 
kadar gre za dobrodelne namene. S 
partnerko sva aktivna na različnih 
področjih dobrodelnosti. Poleg službe 
redno zbirava donacije za pomoč 
mučenim, zavrženim živalim. Prav 
tako pomagava družinam, ki svojim 
otrokom žal ne morejo zagotoviti naj-
osnovnejših življenjskih potrebščin.«
»Zame je bil to nekakšen izziv. Seveda 
sem imel pomisleke glede hoje po 

modni pisti in medijske izpostavlje-
nosti, vendar sem se odločil izziv 
sprejeti in se preizkusiti v nečem no-
vem. Takšnih ali podobnih izkušenj 
še nisem imel, bilo pa je zelo napeto 
in zanimivo,« je pojasnil Matjaž 
ramšak in še posebej poudaril, da 
se s sodelavci zelo dobro razume in z 
veseljem opravlja svoje delo. 
Povsem brez obotavljanja in po 
instinktu se je za sodelovanje odločil 
nihad sulejmanović, ki je pristopil 
kot »zlata rezerva«: »Vedel sem, da 
ima Premogovnik Velenje strokovnja-
ke, ki bodo vložili maksimalni trud 
in izpeljali stvar tako, kot se spodobi. 
Vstopil sem v zadnjih minutah, zara-
di bolezni enega od modelov, in tako 
imam vsaj izgovor, da moji »radiator-
ji« niso bili pripravljeni za fotograf-
ske objektive, kot bi lahko bili.« Za 
nastop na modni reviji ni zbral dovolj 
poguma in je raje opazoval revijo v 
»svečani loži« v spremstvu žene in 
ostale ekipe.
Tudi Izidor štih, ki v Premogovniku 
Velenje dela neprekinjeno od leta 
1990, do zdaj izkušenj z modnimi 
revijami ni imel. Je pa že nastopil na 

fitnes tekmovanju, kjer gre za podob-
no zadevo. V sodelovanje je privolil: 
»Ker sem v tem videl izziv oziroma 
novo izkušnjo. Ko so nam zadevo 
kasneje konkretneje predstavili, je to 
bila le potrditev prave odločitve.«

Mišice so zelo rudarske, 
fitnes je za utrjevanje
Treningi v fitnesu in športne aktiv-
nosti so seveda dobrodošli za vse 
rudarje, ker morajo biti v dobri fizični 
pripravljenosti za delo. Hakič se s 
športom ukvarja že od malih nog: 
»Dolga leta sem treniral atletiko, kjer 
sem dosegel tudi nekaj dobrih rezul-
tatov, z leti pa sem ugotovil, da so 
mi od vseh športov najbližje borilne 
veščine, zato sem se preizkusil v raz-
ličnih, kot so tajski box, box, brazilski 
ju jits in druge.« 
Z bodybuildingom se robert kolar 
ukvarja že 18 let in pravi, da je to 
šport, ki mu je pisan na kožo: »Osem 
let sem aktivno tekmoval v tem 
športu in dosegal odlične rezultate. 
Tekmovanja sem imel predvsem 
doma, v Evropi in leta 2006 v Las 
Vegasu, kjer sem dosegel 2. mesto v 

Za glasbeno popestritev je poskrbela skupina Cookies. (foto: Hans)
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srednji kategoriji bodybuilding. Moja 
partnerka mi je ves čas nudila oporo 
in me spodbujala. To mi je dajalo še 
večji zagon in napredek. Srečen sem, 
da je ob meni že trinajst let. S svojim 
življenjem sem izredno zadovoljen, 
kajti na moji poti me spremljajo le 
ljudje, ki me imajo radi, me spo-
štujejo in sprejemajo takšnega, kot 
sem,« pravi in poudarja, da izredno 
rad pomaga pomoči potrebnim: 
»Menim, da bi nas moralo biti več 
takšnih. Če sem z nastopom modela 
zdaj bolj prepoznaven, težko rečem, 
sem pa vesel, da sem lahko pomagal 
na takšen način, in upam, da nas bo 
v prihodnje še več. To je bila še ena 
prijetna izkušnja, ki mi bo ostala v 
lepem spominu.«

Klici tudi iz Francije
»Ko so za mojo vlogo modela izvedeli 
najdražji, so bili veseli, da sem dobil 
možnost preizkusiti se v novi vlogi. 
Stali so mi ob strani, vem, da me 
bodo podpirali tudi v prihodnje in mi 
pomagali pri doseganju ciljev. Vse-
kakor je ta izkušnja zame pozitivna, 
z veseljem sem sodeloval, upam pa 
tudi, da to ni bila zadnja tovrstna pri-
ložnost,« pravi Hakič in dodaja, da ga 
na ulici zdaj prepoznavajo predvsem 

ženske, ki so koledar že obesile doma, 
v pisarni ali drugje. 
Domači Igorja rogelška so bili zelo 
veseli, da se je odločil sodelovati: 
»Še dvoletna nečakinja se je, ko 
me je videla na televiziji, smejala 
in govorila: »Igi, Igi.« V Velenju se 
skoraj vsi poznamo, ne vem, ali me 
zdaj bolj prepoznajo na cesti, res pa 
je, da so nas vsi pohvalili. Še posebej 
sem vesel, ker sem kot rudar lahko 
pripomogel k temu, da gre denar v 
dobrodelne namene, in vem, da bo 
prišel v prave roke.«
Premalo se zavedamo, da so naša 
sporočila s pomočjo interneta pre-
nesena tudi zunaj Slovenije. Matjaža 
ramška je najbolj presenetil klic iz 
Francije. Nas pa je pozitivno prese-
netila in nasmejala njegova izjava: 
»Moji najbližji so moj izziv sprejeli 
dobro, eni pravijo, da sem pogumen, 
spet drugi v šali, da sem v primerja-
vi z drugimi »radiatorji« videti kot 
»kaloriferček«,« vendar tudi ta ogreje 
prostor. In prav takrat, ko kaloriferja 
ni, ga zelo pogrešamo. Po medijskem 
poročanju po dogodku in pojavu 
nastopa na spletu mu je večkrat za-
zvonil telefon presenečenih prijateljev 
in znancev: »Pika na i,« je bil klic 
mojega brata iz Francije, ki me je, 

brez vednosti o dogajanju v Velenju, 
pozitivno šokiran našel na eni izmed 
spletnih strani,« je ponosno in odloč-
no pojasnil ter še dodal: »Vesel sem, 
da gre izkupiček od prodaje koledarja 
v dobrodelne namene in da smo na 
modni reviji presenetili in nasmejali 
občinstvo.«
Otroci nihada sulejmanovića so 
ponosni na očeta rudarja, ki je zdaj 
postal tudi fotomodel: »Tudi moj sin 
je model na koledarju Nogometne-
ga kluba Rudar, tako da smo zaradi 
tega toliko bolj veseli. Sodelavci so 
na začetku zbijali sladke šale na moj 
račun.« Kljub temu pravi, da ima v 
jami kamarade, na katere se lahko 
zanese ob vsakih izzivih: »Brez dobre-
ga razpoloženja ni rezultatov in tega 
se skušamo držati. Vesel sem, da bo 
šel izkupiček za gasilce Šaleške doline, 
saj opravljajo enega izmed najbolj 
častnih poklicev.«
Izidor štih je ponosen in vesel, 
da je lahko bil del tega čudovitega 
projekta: »Posebej v ponos mi je, da 
sem lahko kot rudar v Premogovniku 
Velenje naredil nekaj za promocijo 
predstavljenih oblačil, sodeloval 
v odličnem timu, zbral okoli sebe 
nove prijatelje in pripomogel nekaj v 
dobrodelne namene.« 

Da so knapi res za vse, so potrdili s tem, ko so zaplesali sloviti Gangnam ples. (foto: Hans)
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Izbor otografij je bil 
prilagojen letnim časom

V koledarju Knapi 2013 so v hladnih 
mesecih predstavljene fotografije v 
kopalnici in jami, v toplih pa tiste na 
deponiji premoga. V to postavitev 
smo vpeljali barve Premogovnika 
Velenje (črna, bela in rdeča). Za 
»piko na i« je anja Forštner iz Studia 
HTZ, ki je oblikovala koledar, dodala 
še rudarske izraze: »Ideji o osnov-
ni postavitvi koledarja sem dodala 
vrhunske fotografije naših sodelavcev. 
Zame je oblikovanje predstavljalo 
zelo veliko izkušnjo, ob pogledu na 
izdelek pa tudi priznanje, da grem 
s svojimi oblikovalskimi idejami v 
pravo smer. Zelo sem vesela, da sem 
dobila priložnost sodelovanja pri tem 
odmevnem projektu.« 
Najnovejšo kolekcijo MÓDEO je 
oblikovala Mateja sovič iz Komer-
cialne službe HTZ Velenje, ki je 
revijo spremljala iz zakulisja, kjer je 
skrbela za videz modelov in uskla-
jevala njihove izhode. O projektu je 
dejala: »Čutiti je bilo veliko pozitiv-
ne energije in delovne vneme med 
celotno ekipo, ki je sodelovala pri 
tem projektu. Temu primeren je bil 
tudi odziv občinstva, od katerega smo 
dobili potrditev, da smo na pravi poti 
in da delamo dobro.«
Za prijetne glasbene minute je po-
skrbela glasbena skupina Cookies. 
Njihov pevec aleš očko prav tako 
prihaja iz vrst rudarjev in je med 
drugim sodeloval tudi na pevskem 
tekmovanju X-Factor. 

Rudarski Gangnam Style
Prisotni modne revije MÓDEO zago-
tovo ne bomo pozabili, saj so rudarji 
ob pomoči manekenk zaplesali sve-
tovno znani ples Gangnam Style. Če si 
ples želite ogledati, najdete posnetek 
na Youtube strani z opisom Knapi 
2013 – Gangnam Style. Posnetek si je 
do 17. decembra ogledalo že več kot 
5.743 spletnih obiskovalcev. V Premo-
govniku Velenje so torej vsestranski 
talenti, kar dokazuje, da so knapi res 
za vse.
Kot vodja projekta moram dodati, da 
se naše delo z modno revijo MÓDEO 
ni končalo, temveč šele zares začelo. 
Odlično izpeljana modna revija MÓ-
DEO in promocija koledarja Knapi 
2013 z dobrodelno noto sta v potrdi-
tev in zahvalo celotni ekipi za odlično 

izpeljano delo, ki smo ga začeli že v 
poletnem času. Naš trud in neomajna 
energija, ki smo ju maksimalno vložili 
v svoje delo vsi člani ekipe, vsak na 
svojem področju, sta se več kot 
obrestovala, saj smo pripravili res zelo 
odmevno in pozitivno promocijo Pre-
mogovnika Velenje, HTZ Velenje in 
blagovne znamke MÓDEO ter naših 
Rudarjev (namensko zapisano z veliko 
začetnico) z jasnim in odločnim spo-
ročilom: Stojimo trdno in pokončno 

vse do 2054. Zanimanje medijev za 
objave in interes javnosti za nakup sta 
nas zelo pozitivno presenetila in že 
v tem mesecu ponavljamo dogodek 
v nakupovalnih centrih po Sloveniji. 
Tudi v prihodnjem letu boste slišali 
za naše Rudarje in blagovno znamko 
MÓDEO, ampak za zdaj naj to še 
ostane skrivnost. Če ne že prej in v ka-
terem drugem mediju, boste zagotovo 
o tem izvedeli v časopisu Rudar.

mag. Saša Jelen

V Premogovniku Velenje se zavedamo, da so kakovostna delovna obla-
čila pomembna za zagotavljanje varnosti in udobnosti pri opravljanju 
vsakodnevnih delovnih nalog. Danes ni dovolj, da je delavec oblečen 
ustrezno delovnim razmeram, zagotoviti je treba tudi njegovo varnost, 
dobro počutje ter prepoznavnost, saj bo le tako uspešen na svojem 
delovnem mestu in bo najboljša promocija podjetja. 
HTZ Velenje, hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje, ki že celih 40 
let izdeluje oblačila za rudarje, sledi tržnim smernicam in sooblikuje 
nove na področju delovne in osebne varovalne opreme.
Podjetje je samostojno že 12 let in omogoča produktivno zaposlovanje 
invalidov. V Proizvodnji zaščitnih sredstev zaposluje skoraj 30 oseb, 
med njimi večino invalidov. Ima krojaški, galanterijski, rokavičarski in 
čevljarski oddelek. Proizvodnja sledi željam potrošnika oziroma kupca, 
ki lahko sega po že pripravljenih modelih ali sooblikuje nove. V proi-
zvodnji, močno prilagojeni tržnim trendom, uporabljajo preverjene in 
kakovostne materiale. Z vzajemnim sodelovanjem z oblikovalci Studia 
HTZ postanejo oblačila prepoznavna in dobijo pridih unikatnosti. Letos 
bodo v podjetju HTZ Velenje več kot 35 odstotkov celotne letne realiza-
cije ustvarili pri kupcih zunaj Skupine Premogovnik Velenje. 

Nastop glasbene skupine Cookies
Povabilu na nastop na modni reviji se je odzvala glasbena skupina Co-
okies. Svoje ustvarjanje je začela novembra 2011, njeni člani so: Marko 
Brvar – bobni, Primož Pavlin – bas, Matej Čoderl – kitara, Barbara 
Borko – vokal, Aleš Očko – vokal. 
Celotno modno revijo so popestrili s štirimi priredbami in se tako 
skupaj s poslušalci "sprehodili" od Cockerjeve Unchain my heart do 
Wicked game, ki jo je v originalu prepeval Chris Isaak, ozračje so pred 
predstavitvijo linije spodnjega perila dodobra segreli s pesmijo Fever od 
Peggy Lee, nastop pa so sklenili s klasiko – pesmijo, primerno tudi za 
slovo, in sicer Ain`t no sunshine od Billa Withersa. Odlična organizacija 
je poleg enkratnega občinstva še dodatno pripomogla – kot so zatrdili 
člani skupine –  k njihovemu enkratnemu počutju na modni pisti. Bilo 
jim je v čast nastopiti na tovrstnem dogodku in z veseljem bodo z nami 
še sodelovali.

koledar knapi 2013 in vražje spodnjice lahko naročite na spletni 
strani (www.vrazjegate.si) ali kupite v Razstavno-prodajnem salonu 
HTZ Velenje (Cesta Simona Blatnika 16, Velenje) in v Muzeju premo-
govništva Slovenije v Velenju. Koledar Knapi 2013 ni predviden kot 
darilo zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje, saj z njim mi in vi 
pomagamo gasilcem, da bodo lahko oni drugič pomagali nam. Zatorej 
si čim prej zagotovite svoj koledar, preden jih zmanjka, saj je povpraše-
vanje ogromno. Obdarovanje je pred vrati, presenetite svoje najbližje z 
letošnjimi najbolj vročimi »must-have« spodnjicami. 
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Boris Potrč 
Verjamem v trdo in pošteno delo
Boris Potrč je v Skupini Premogovnik Velenje zaposlen že 28 let; po letošnji 15. Strateški konferenci 
podjetja mu je bilo zaupano delovno mesto svetovalca predsednika Uprave Premogovnika Velenje za 
področje varnosti. Skoraj vedno je nasmejan in dobre volje, svojo pozitivno energijo velikokrat prenaša 
na druge. Na Premogovnik in njegove dosežke je izredno ponosen, kot pravi, se nam s takšnimi 
delavci, kot jih ima velenjski premogovnik, ni treba bati za prihodnost.

PODJETJE SMO LJUDJE

 foto: Mrki

 kakšne spomine imate na mla-
da leta v velenju?
Spominov na mlada leta v Velenju je 
veliko. Spomnim se svojega prvega 
šolskega dne, učiteljice, sošolcev, 
vrečke za copate, črnih rokavov, ki 
smo si jih nadeli, ker smo še pisali 
s peresi, namočenimi v črnilo. V 
spominu imam zelo visoko travo med 
hišami, kako smo se skrivali in delali 
bunkerje iz nje, ko so jo pokosili; 
skratka, to je bil drugačen svet, kot je 
danes.
Spominjam se tudi sprejema v pio-
nirsko organizacijo in pogostitve z 
žemljo, s hrenovko in kakavom. Zelo 
zanimive so bile tombole ob Velenj-
skem jezeru z značilnimi fanfarami 

ob vsakem izvleku številke, spomnim 
se lepega okolja in razpoloženja ob 
takratni restavraciji Jezero, kamor 
smo zahajali s starši in sorodniki, ter 
obvezne kokte za otroke. Veliko je 
spominov, predvsem lepih. Vsi smo 
se poznali; nas otroke so po celem 
Velenju pazili vsi in starši so izvedeli 
za vsako neumnost, ki smo jo ušpičili.
 kakšen učenec ste bili?
Živahen, raziskovalnega duha in v 
šolski klopi sem težko sedel pri miru. 
Z ocenami ni bilo problemov, smo pa 
marsikaj »ušpičili« in kadar so nas pri 
čem zalotili, smo bili od ravnateljice 
šole ali hišnika ustrezno »nagrajeni«.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?

Kot nemiren in raziskovalen sem 
si dolga leta želel biti šofer velikega 
tovornjaka, s katerim bi prepotoval 
svet, spoznaval nove kraje in ljudi. To 
hrepenenje sem kot študent uresni-
čil z nakupom avtomobila diane, s 
katerim sem prepotoval precejšen del 
Evrope, v zrelih letih pa z nakupom 
džipa, ki sem ga preganjal po vročem 
afriškem pesku.
 kod vse vas je vodila poklicna 
pot?
Moja poklicna pot v Premogovniku 
je bila zelo pestra in raznovrstna. 
Kot mladega inženirja so me kmalu 
dodelili za pomočnika obrata Jame 
Preloge, k takratnemu vodji Francu 
Škarji. Čez čas sem bil imenovan za 
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Srečanje bele in rdeče rase – pripadnici plemena Himba iz Namibije z ženo in s sinom.

vodjo Jame Škale, zatem sem vodil 
Študijski oddelek, eno leto sodeloval 
pri prestrukturiranju podjetja, potem 
sem bil vodja Službe za varnost in 
zdravje pri delu, zadnja štiri leta sem 
bil vodja Izobraževalnega centra Sku-
pine PV in na zadnji strateški konfe-
renci sem bil imenovan za svetovalca 
predsednika Uprave PV za varnost.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Brez dlake na jeziku lahko povem, da 
smo lahko vsi zelo ponosni, da dela-
mo v takšnem podjetju, kot je Premo-
govnik. Vseskozi je vlagal in še vlaga 
v razvoj ljudi, znanje, opremo in nove 
tehnologije. V svetu smo poznani kot 
eden najmodernejših premogovni-
kov. Priznavajo nas tuji strokovnjaki 
in nas prosijo za sodelovanje. V svet 
uspešno prodajamo svoje znanje in 
opremo. Za našo prihodnost se nam 
in našim zanamcem ni treba bati.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Najprej si zaželim, da v podjetju ne bi 
bilo kakšnih nezgod in da bi bila pro-
izvodnja uspešna. Vsak dan se vese-
lim sodelavcev in novi izzivov. Seveda 
pa občasno pride tudi do kakšne težje 
nezgode in takrat mi je hudo ob misli 
na delavca in njegovo družino. Žal je 
tudi to sestavni del našega dela, na 
srečo pa teh dogodkov ni veliko.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
V premogovniku dela potekajo 24 
ur na dan. Veliko je timskega dela 
in vsak mora delati po najboljših 
močeh. Potrebno je zaupanje vase in 
v sodelavce, brez tega ne gre.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Prosti čas imam razdeljen na dneve, 
ki jih preživim z družino na naših 
potepanjih po svetu, in čas, ki ga 
namenim delovanju v Klubu vodnih 
športov ob Velenjskem jezeru. Seveda 
pa si vzamem čas tudi za prijatelje, 
sodelavce in zase. Povsem zame ga 
sicer ostane še najmanj, takrat gledam 
TV, brskam po internetu in razmi-
šljam o mnogih stvareh.
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Tako kot mnogim je tudi meni 
družina na prvem mestu, čeprav še 
najmanj časa preživimo skupaj. Vsi 
smo zelo zaposleni in vsako naše 
srečanje je poseben, vesel dogodek. 
Prav tako rad obiščem svoje starše in 

takrat obujamo različne spomine.
 kje bi živeli, če vam bi se izpol-
nile sanje?
Moje sanje so tu, v Sloveniji. Veliko 
sem že prepotoval po svetu in zelo 
rad se vrnem domov – v našo deželo. 
Na tem malem koščku sveta imamo 
zbrane vse lepote: morje, jezera, hribe 
in planine, vinograde, panonsko ni-
žino – resnično vse, ne potrebujemo 
nič več.
Potrebujemo in zaslužimo si vsi sku-
paj več »treznih« in poštenih glav.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Celo življenje imam rad spremembe, 
kar velja tudi za kulturo. Rad obiščem 
dobro predstavo ali koncert, slikarsko 
razstavo ali muzej, težko se zapišem 
samo eni ustanovi ali eni zvrsti kultu-
re. Kar se športa tiče, sem precej časa 
ob jezeru v klubu, kjer včasih jadram, 
včasih se sprehajam okoli naših jezer 
ali kaj počnem na Kunta kinte. Rad 
grem tudi na plavanje v Topolšico ali 
na smučanje na Golte.
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Čeprav je to osebni intervju, bom 
raje povedal, zakaj je naše podjetje 
uspešno; ker smo vztrajni, trmasti, 
pošteni, znamo prisluhniti drug 
drugemu, imamo vizijo in vidimo 
pot. To je samo nekaj naših dobrih 
skupnih lastnosti. Uspešni pa smo 

tudi zato, ker nam ni nič težko nare-
diti in ker verjamemo v to, kar počne-
mo, in to počnemo zelo dobro.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Dejstvo je, da ni nihče popoln. Glede 
sprememb pa vprašajte raje mojo 
ženo. Jaz sebe čisto dobro prenašam 
– »hec«.
 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Imam res nekaj načel, ki jih upošte-
vam, večino jih najdete med desetimi 
božjimi zapovedmi, kar ne pomeni, 
da moraš biti veren, če jih spoštuješ. 
Če bi se jih ljudje držali, bi bilo na 
tem svetu še veliko lepše.
Generalno pa verjamem v trdo in 
pošteno delo.

Ta saharski pesek še premečem, 
potem gremo pa domov.
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Če greš počasi, vidiš več – 
spoti za varno delo na Internem radiu PV

Veliko naših radijskih spotov poznate, 
saj veste: »Domači imajo samo eno 
željo: Očka, vrni se zdrav domov.« 
tudi: »Mladost je prednost. A brez 
upoštevanja pravil varnega dela lahko 
zelo hitro mine. Ne tvegaj, pazi nase in 
na svojega sodelavca. Da bosta lahko 
skupaj delala še veliko let in zdrava 
dočakala upokojitev.«
ali pa: »Treba je delati, na delo 
moraš priti spočit, psihično in fizično 
pripravljen. Si del velikega, uspešne-
ga podjetja, ki je takšno tudi zaradi 
tvojega odgovornega odnosa do dela, 
sodelavcev in podjetja.«
nadalje: »Osebna varovalna oprema te 
varuje pri delu. Ravnaj z njo tako, kot 
da si boš moral prihodnjo kupiti sam! 
Premisli o svojem varnem delu.« 
tudi tole: »Čisto, urejeno okolje. To 
je zakon za boljše in bolj varno delo. 
Smeti, papir, odpadki ne spadajo na de-
lovno mesto. Po končanem delu zapusti 
delovno mesto takšno, kot želiš, da ga 
sodelavec zapusti tebi.«
še: »Vzemi si čas za razmislek o 
varnem delu! Ali mi je moja naloga 
pri delu jasna? Ali razumem njeno 
vsebino in namen? Ali sem zastavljeni 
nalogi telesno, zdravstveno in 
psihofizično dorasel? Ali je moje 
delovno mesto varno urejeno in 
dostopno brez nevarnosti? Ali sem 
preveril, da s svojim delom ne ogrožam 
sodelavcev? Ali imam pri svojem 
delu na voljo vso potrebno varovalno 
opremo in pripomočke? Ali imam 
na voljo potrebno delovno orodje? 
Ali poznam materiale, snovi in pline, 
s katerimi imam opravka? Vzemi si 
čas za razmislek o varnem delu!« ne 
nazadnje: »V skupini je mlad delavec. 
Se še spomniš, kako je bilo, ko si ti začel 
delati? Pomagaj mu z zgledi in nasveti.«
In nikakor ne nazadnje: »Zdrav 
življenjski slog nam omogoča ohranjati 
in krepiti zdravje. Tvoja sreča je v življe-
nju, zdravju, dobrem počutju, delu.«
Vmes pa glasba – lepote Slovenije in 

Vsak dan znova in na drugačen način vam na Internem radiu Premogovnika Velenje želimo, da ste 
pri delu uspešni in da poskrbite za varnost. Da pazite nase, drug na drugega, kajti zavedamo se 
nevarnosti podzemnega dela, dela s stroji, ki veliko presegajo težo čoveka, se vrtijo, režejo, vrtajo, 
premikajo. 

življenja, zlata ribica, ki izpolnjuje že-
lje, kocka, ki pade nate, želja, da bi nas 
vseh pet (v resnici pa vsi) še dolgo sku-
paj delalo, ponos na rudarski poklic 
in tradicijo. vse z enim namenom: 
»očka, vrni se zdrav domov!«

K sodelovanju smo 
povabili izkušene 
sodelavce rudarje
Odločili smo se za nove spote, v 
katerih boste imeli besedo sodelavci, 
ki delate v najbolj nevarnem okolju – 
podzemlju. Rekli smo si, češ če smo 
lahko s skupnimi močmi naredili 
koledar Knapi 2013 in modno revijo, 
ki odmevata po celi Sloveniji, lahko 
naredimo tudi radijske spote o var-
nosti pri delu. Izkušenj imate veliko, 
nevarnosti poznate, pravila o varnem 
načinu dela pa tudi.
Izbranih je bilo šest sodelavcev: 
nadzornik in vodja vzdrževanja 
Ciril špital iz jamske elektroslužbe, 
rudarski nadzornik Franci Plevnik 

iz obrata Priprave; vodja skupine 
vzdrževanja hidravlike na odkopu, ki 
zamenjuje nadzornika, Franjo Potoč-
nik iz jamske strojne službe; rudarski 
nadzornik Igor klinc iz Htz oUtn 
j1; odgovorni rudar na odkopu 
Matjaž Podvratnik iz Proizvodnje in 
strojnik VDL in montaža viseče tračne 
proge duško Maličević iz jamskega 
transporta.
Z dvema sodelavcema (Cirilom Špi-
talom in Igorjem Klincem) smo spote 
že posneli, z drugimi se dogovarjamo 
in bomo snemali v januarju 2013. Na 
vprašanja sta odgovorila preudarno, 
temeljito in z veliko mero odgovorno-
sti do priprav na varno delo. 

Prvi je bil za snemanje na 
vrsti Ciril Špital in šlo mu 
je odlično
*kaj za varno delo naredite najprej? 
Potem? In kaj naredite nazadnje?
V jami delam kot nadzornik in vodja 
vzdrževanja v Jamski elektroslužbi. Že 

Ciril Špital: »Do novega sodelavca moramo imeti še posebej tankočuten odnos.« 
(foto: Mrki)
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doma se moram pripraviti za varno 
delo. To pomeni, da v službo prihajam 
spočit, da nisem pod vplivom alkohola 
in drog. 
Svojo dobro voljo prenašam na sode-
lavce. Na začetku svojega dela posebno 
skrb namenim zaščitnim sredstvom 
– ne samo, da jih imam pri sebi, tudi 
uporabljati jih moram pravilno. Vsa 
oprema mora biti nepoškodovana in 
brezhibna. Ko z delom končam, še 
preverim, če je vse dobro in pravilno 
opravljeno.
Največje zadovoljstvo po dobro 
opravljenem delu mi je, da se skupaj s 
sodelavci zdravi in nasmejani vračamo 
iz jame med svoje družine.
*novinec je med vami. kaj mu svetu-
jete? na kaj naj bo pri svojem delu še 
posebej pozoren? 
Prav gotovo je za vsako delovno sku-
pino, ki dobi novinca, to izziv. Od vsa-
kega sodelavca v skupini je odvisno, 
ali se bo novinec počutil sprejetega in 
zaželenega. Predvsem je naloga vodje 
delovne skupine, da novinca seznani s 
pravili in z navadami v skupini. 
Do novega sodelavca moramo imeti še 
posebej tankočuten odnos. Zanj je vse 
popolnoma novo, ima malo delov-
nih izkušenj, pri delu se ne znajde, 
okoli njega so sami nepoznani ljudje. 
Spomnimo se, kakšni so bili naši ob-
čutki prve dni, ko smo prišli na novo 
delovno mesto.
Novinca moramo seznaniti s potjo 
umika v primeru nevarnosti, s pravil-
no uporabo samoreševalnega aparata, 
dihalnikov, z delovanjem opozorilnih 
naprav v primeru nevarnosti. Pri vsa-
kem delu ga moramo opozoriti na vse 
nevarnosti, ki mu pretijo, saj novinec 
vseh nevarnosti niti ne opazi. Pojasniti 
mu moramo potek dela, da ga bo ra-
zumel, in ga poučiti o pravilni uporabi 
zaščitnih sredstev in orodja. 
Na vsako vprašanje novinca skušaj-
mo njemu razumljivo odgovoriti. Če 
zaradi narave dela takoj ne moremo 
odgovoriti, si pozneje vzemimo čas in 
mu odgovorimo. Moje načelo je, da 
svojega znanja in izkušenj ne skrivam 
pred sodelavci.
* Če greš počasi, vidiš več. se 
strinjate?
Popolnoma se strinjam. Ob tem mi 
je prišla na misel prispodoba, kako 
se vzpenjamo na goro. Če želiš vrh 
gore osvojiti v čim krajšem času, se 
boš osredotočil samo na markacije. 
Svoje telo boš maksimalno obremenil 

in neprestano gledal na uro. Če se na 
goro vzpenjaš počasi, poleg markacij 
opaziš še lepoto narave. Vidiš drevesa, 
skale, rože, živali. Občutiš, da si tudi ti 
del narave. Vrh gore, ki je tvoj cilj, prav 
tako dosežeš, ampak si bolj srečen in 
zadovoljen. 
Prav tako je tudi z opravljanjem dela. 
Če se na delo pripravim in se ga lotim 
premišljeno, ga bom opravil bolj mir-
no. Na koncu bom nagrajen z večjo 
mero zadovoljstva. Če pa se dela lotim 
brezglavo in nepremišljeno, tvegam 
večjo verjetnost za nezgodo in tudi 
osebno zadovoljstvo po opravljenem 
delu je mnogo manjše. 

Tudi Igor Klinc je bil pred 
mikrofonom odločen in 
sproščen
* v vaši skupini je nov sodelavec. to 
so njegovi prvi dnevi v jami. kaj mu 
rečete? kakšno naj bo njegovo delo, 
da bo varno?
V jami sem zaposlen 24 let, zdaj kot 
nadzornik prevoza in vzdrževanja 
jaškov. Novi sodelavci so prihajali in 
kar nekaj sem jih tudi osebno uvajal 
v delovno okolje. Najprej jim povem, 
da morajo upoštevati vse varnostne 
predpise in navodila za varno delo 
in, seveda, nasvete svojih sodelavcev 
in vodij skupin. Vsakomur svetujem 
tudi takole: »Nihče ne more nate paziti 
tako dobro, kot lahko to storiš sam.«
* doživeli ste že nezgodo pri delu. so 
po njej vaše priprave na delo drugač-

ne, bolj premišljene in temeljite?
Prav gotovo. V jami sem začel delati 
kot rudar na odkopu. Manjših nezgod 
je bilo kar nekaj, ampak v tistih časih 
»črni nohti« niso veljali za nezgodo. 
Bolj resna nezgoda se mi je pripetila 
na odkopu pri zamikanju sekcij pod-
porja, kjer me je poškodovala »salz-
giter« stojka. Po takšnem dogodku 
se pristop k delu zagotovo spremeni. 
Vedno dvakrat pogledaš, preveriš, 
se prepričaš, opozoriš sodelavce … 
Potem pa še enkrat preveriš.
* srečen je človek, ki ga opozarja tuja 
napaka. Podpišete?
Podpišem. Verjetno pa si ljudje 
preredko vzamemo čas za razmislek o 
tem. Iz tujih napak se je mogoče veliko 
naučiti, ker nam pri tem ni treba nelju-
bih posledic občutiti na lastni koži. Še 
posebno težo ima ta rek na področju 
varnosti pri delu, saj nas vsaka nezgo-
da ali nevarni pojav, ki se zgodita v 
našem delovnem okolju, opozarjata z 
namenom, da se nam podobne napake 
ne bi ponavljale. 
ostanite zdravi!
Snemanje spotov je steklo enostavno, z 
lahkoto, dobro voljo in zadovoljstvom. 
Vabimo vas k poslušanju Internega 
radia PV, kjer vam bomo s pomočjo 
sodelavcev na nov, drugačen način 
zaželeli varno delo. Hvala za sodelova-
nje, znova ste potrdili rek: »Vsak je za 
nekaj, knapi ste pa res za vse!«

Dragica Marinšek

Igor Klinc: »Nihče ne more nate paziti tako dobro, kot lahko to storiš sam.« 
(foto: Dragica Marinšek)
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Pesniška zbirka ob 
70-letnici
Oto Gradišnik je v svojem življenju 
počel že marsikaj, saj je skoraj 30 
let vodil Rudarski oktet in v njem 
tudi prepeval, ob svoji 70-letnici pa 
je izdal pesniško zbirko Jamšek 33. 
Njegova hiša je polna napisov na 
lesenih deščicah, na katerih so nani-
zani pregovori, reki, verzi iz pesmi in 
iskrive misli. Vse to kaže, da mu je 
lepa slovenska beseda blizu in od tod 
do pisanja pesmi seveda ni bilo daleč. 
Kdaj ste začeli pisati pesmi? So te 
nastajale že v mladosti?
Oto Gradišnik: »V mladosti pesmi še 
nisem pisal, saj za to niti ni bilo časa. 
Rad sem bral, ljubezen do branja mi 
je vcepila predvsem mama. Doma 

5 avtorjev na premogu
Paleta rudarskih motivov je pestra in bogata, zato ni čudno, da so ti motivi navdih za ustvarjanje 
mnogim umetnikom. Nekaterim bolj, drugim manj znani svet premogovništva predstavlja 
neizčrpne možnosti za umetniško ustvarjanje. V to smo se lahko prepričali 11. decembra v 
Muzeju premogovništva Slovenije, ko smo na pot pospremili pesniški prvenec Ota Gradišnika, s 
katerim smo ob tej priložnosti pripravili pogovor, in odprli razstavo Štirje avtorji na kosu premoga 
– Rudarski motivi naših sodelavcev Iva Hansa Avberška, Stojana Špegla, Mirana Beškovnika in 
Aleksandra Kavčnika.

smo veliko brali, saj včasih ni bilo ne 
računalnikov ne televizije. Mislim, 
da ljubezen do pisane besede izhaja 
od tod. Tudi v letih, ko sem še hodil v 
službo in pel pri oktetu, ni bilo časa za 
pisanje. Kasneje, ko sem šel v pokoj, pa 
sem se lotil tudi tega.«
Gradišnikove pesmi so zelo osebno 
izpovedne, saj črpa iz lastnih doživetij 
in preteklih dogodkov. Povezane so 
tudi z njegovim doživljanjem narave.
Kako te pesmi nastajajo in kaj je 
njihova osrednja nit?
Oto Gradišnik: »Za svoje pesmi 
lahko rečem takole: nobena ni nastala 
naključno, vse imajo neko resnično 
ozadje. In kadar ponoči nisem mogel 
spati, sem vstal – in misli so letele sem 
ter tja – v njih so se obudili dogodki 

iz preteklosti, dobili so svež pridih in 
potem je na papirju nekaj ostalo.«
Tisti, ki Ota Gradišnika poznamo, 
smo morda pričakovali, da bo njegov 
knjižni prvenec zgodba o treh dese-
tletjih, ki jih je preživel z Rudarskim 
oktetom. 
Vas to delo še čaka?
Oto Gradišnik: »Ja, me. Tudi sam sem 
mislil, da bom to knjigo napisal naj-
prej, ampak sem malo precenil samega 
sebe. Gradiva je res ogromno, veliko je 
že narejenega, veliko pa bo še potrebno 
postoriti. Je pa to vsekakor prihodnji 
projekt, ki bi si ga želel doseči.«
V svoji pesmi Odtis spomina brez 
ovinkarjenja in naravnost udari z 
verzi:
Postoj, poglej, postavi si zrcalo!

Od leve proti desni: Oto Gradišnik, Ivo Hans Avberšek, Miran Beškovnik, Stojan Špegel, Aleksander Kavčnik (foto: Mrki)
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ne glej tja mimo, zamisli se, nazaj 
zavrti si spomine!
kaj vidiš, je slika lepa?
al‘ te mine? 
Kakšna pa je vaša slika – lepa ali 
si občasno želite, da bi bil slikar – 
življenje – do vas prizanesljivejši?
Oto Gradišnik: »Naš največji pesnik 
France Prešeren je v svoji pesmi O, 
Vrba zapisal verz »mi mirno plavala 
bi moja barka«. To si želim tudi sam. 
Življenje pa ni vedno takšno, kot si 
želimo, velikokrat nas preseneti. Za-
radi tega smo lahko slabe volje, lahko 
smo tudi dobre volje, življenje pa teče 
naprej, nikoli se ne ustavi. Če temu 
slediš, če dosežeš, kar si si zadal, potem 
sam pri sebi veš, da si uspel. Meni je 
življenje včasih prizaneslo, včasih pa 
tudi ne – dvakrat sem celo mislil, da se 
je ustavilo, a sem ugotovil, da se življe-
nje ustavi samo takrat, ko se za vedno 
ustavi. So slabi trenutki, tudi težki, 
ampak jih je treba znati s pozitivno 
energijo sprejeti in upati na boljše.«
Gradišnik zdaj večino prostega časa 
nameni izdelovanju najrazličnejših 
skulptur iz lesa in lesorezov ter pisa-
nju pesmi. Tudi o tem je razmišljal, 
da bi katero od njegovih – še neobja-
vljenih – pesmi uglasbili. Še posebej 
z rudarsko tematiko. Idej je torej še 
veliko. In energije tudi.

Pa se kdaj ustavite? Saj veste, kaj 
pravijo: Svoj odsev lahko vidiš le v 
mirni vodi?
Oto Gradišnik: »Do zdaj se še nisem 
ustavljal. Ne vem, kdaj se bom. Ko 
pogledam nazaj na svoje preteklo 
življenje, lahko rečem, da sem srečen 
in tudi tako jemljem življenje. Rekel bi 
– naj ta sreča še kar traja.«
Kakšni načrti so še pred vami?
Oto Gradišnik: »Napisati knjigo o Ru-
darskem oktetu. To je moja dolgoletna 
želja. Po toliko letih oziroma desetle-
tjih se je nabralo ogromno gradiva, 
veliko spominov. Želim, da se ohranijo 
za menoj v pisni obliki. Predvsem tisti 
lepi, ko tehtaš in daš na »vago«, ter 
vidiš, da se je predvsem teh lepih tre-
nutkov v tridesetih letih nabralo veliko 
in zato je potrebno, da jih zapišem.«

Z idejami in domišljijo 
presegajo povprečnost
Ustvarjalnost in inovativnost sta 
značilnosti, s katerima se lahko pona-
šamo tudi v Premogovniku Velenje. 
V naši Skupini je veliko kreativnih 
posameznikov, ki s svojimi idejami 
in domišljijsko drznostjo presegajo 
povprečnost in se s svojimi – tudi 
nagrajenimi deli – uvrščajo med 
promotorje tako premogovništva kot 
Premogovnika Velenje. Nekaterim iz-

med njih rudarski poklic predstavlja 
tudi številne možnosti za kreativnost 
in lastno izražanje v prostem času, 
ko svoj način življenja povežejo z 
domišljijo ter dajo ustvarjalnosti 
prosto pot. 

Živijo življenje, ki ga je 
zaznamoval premog
»Premogovnik Velenje je Šaleški do-
lini vtisnil velik pečat – na eni strani 
blaginjo, na drugi sivino pokrajine. 
Ta se je v zadnjem desetletju spreme-
nila v prijaznejši in trajnostni razvoj 
usmerjen razplet,« je v svojem uvodu 
povedala likovna kritičarka mag. Mi-
lena koren božiček. »Ljudje so v do-
lino prihajali in se tu ustalili. Njihova 
prisotnost je zaznamovala to mesto z 
mnogoterimi kulturnimi in antropo-
loškimi značilnostmi. Človeka nič ne 
zaznamuje bolj kot njegovo okolje.« 
Nadaljevala je, da so bili slovenski 
umetniki vedno vezani na pokrajino. 
V različnih okoljih in časovnih obdo-
bjih so vsak s svojimi očmi dojemali 
ter s svojim razpoznavnim izrazilom 
tudi slikali rudarsko motiviko. Večina 
teh ni bila povezana s specifiko tega 
okolja, ampak se je občasno srečevala 
s temi motivi. Drugače je s tistimi 
ustvarjalci, ki se z rudarskim moti-
vom identificirajo, in med njimi so 

Tadeja Jegrišnik med pogovorom z Otom Gradišnikom (foto: Mrki)
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štirje razstavljavci Ivo Hans avber-
šek, Miran beškovnik, aleksander 
kavčnik in stojan špegel. 
»S tem izhodiščem je zelo povezana 
razstava, ki jo tvorijo ljudje in okolje, 
ki so povezani s Premogovnikom 
Velenje. Njihov vsakdanjik je del 
rudarstva. Živijo življenje, ki ga je 
zaznamoval in oblikoval premog. 
Njihova poklicna pot je spojena 
z motiviko, ki jo predstavljajo v 
svojih vizualnih izpovedih. Vsak 
posameznik je del te zgodbe, ki so jo 
najbrž poslušali in podoživljali že od 
svojih očetov in morda celo dedkov.«
Fotografije, slike in pesmi, ki so del 
razstave v Muzeju premogovništva 
Slovenije, predstavljajo bogat opus 
rudarskega ustvarjanja in dedišči-
no, ki nas zavezuje, da bomo tudi 
v prihodnje znali odkriti in ceniti 
umetniška dela ter podpirati umetni-
ke na njihovi ustvarjalni poti. Vsaka 
od teh umetniških zvrsti predstavlja 
nov pogled na naše delo, simbole in 
vrednote – ti so predstavljeni s polno 
ustvarjalno svobodo, saj smo vselej 
odprti za novosti in spremembe.
»Ne samo, da znajo rudarji rokovati 
z najsodobnejšo opremo na svetu, 
kar potrjujejo tudi mednarodni 
strokovnjaki, znajo tudi odlično 

fotografirati, slikati in so lahko tudi 
pesniki. Vsem vam bi se rad zahva-
lil za vaše ustvarjanje, saj je to zelo 
pomembna plat našega življenja, ki 
pozitivno promovira, ne samo naše 
delo, ampak tudi ime Premogovnika 
Velenje,« je zbrane nagovoril predse-
dnik Uprave Pv dr. Milan Med-
ved in avtorjem čestital za pogum 

in drznost biti drugačni. »Imamo 
intelektualno moč, znanje in ideje, 
zato lahko tudi na ta način ustvar-
jamo svojo zgodovino in zgodovino 
podjetja.«
Prijeten dogodek so s svojim na-
stopom obogatili člani rudarskega 
okteta velenje. 

Tadeja Jegrišnik

Predsednik Uprave PV dr. Milan Medved je avtorjem čestital za pogum in drznost biti drugačni. (foto: Mrki)

Likovna kritičarka mag. Milena Koren Božiček je dejala, da človeka nič ne zazna-
muje bolj kot njegovo okolje. (foto: Mrki)
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V kulturnem programu je nastopil Rudarski oktet Velenje. (foto: Mrki)
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stojan špegel
V zadnjih dveh letih smo večino razstav v Muzeju premo-
govništva Slovenije posvetili rudarskemu motivu. Še nikoli 
do zdaj se ta tematika v Sloveniji ni predstavila v tolikšnem 
obsegu, niti ni pred tem nihče o tem sistematično zbi-
ral gradiva. Nekaj teh gradiv se je zbiralo bolj v lokalnih 
okoljih. Osnova za te predstavitve je bila moja diplomska 
naloga z naslovom Rudarski likovni motiv v Sloveniji. 
Seveda ni naključje, da so se tokrat predstavili avtorji, ki so 
zaposleni v Premogovniku Velenje, saj se ves čas pojavlja-
jo v različnih publikacijah in na tekmovanjih ter v svojih 
delih odkrivajo bistvo premogarskega motiva. Ta razstava 
je bila načrtovana za začetek leta, vendar je bila zaradi 
požara v muzeju prestavljena na december. Verjamem, da 
je to ravno pravi čas za to razstavo, v tem času so avtorji 
še dodatno izčistili posamezne cikle svojih del. Razstava je 
pomembna tudi zaradi tega, ker kaže avtorje v izčiščenih 
in prepoznavnih slogih ustvarjanja, kljub temu pa deluje 
usklajeno. Obenem sovpada tudi z obnovo muzeja in nekaj 
teh del bomo v prihodnjem letu predstavili v Ligijevem 
salonu v jamskem delu Muzeja. Upam, da bo spodbudila 
tudi druge sodelavce k ustvarjanju, iskanju in poznavanju 
našega rudarskega motiva.

Miran beškovnik
Tokrat prvič razstavljam na temo rudarski motiv. To mi je 
v posebno čast, saj sem zaposlen v Premogovniku Velenje. 
Ponosen sem, da se toliko zaposlenih v našem podjetju 
ukvarja s fotografijo in slikarstvom, torej z umetnostjo. 
Ena izmed razstavljenih fotografij (Začetniki) je bila naza-
dnje razstavljena v Etnografskem muzeju v Ljubljani, kjer 
je bila razstava na temo zdravja in varstva pri delu. Upam 
in želim si, da bo današnja razstava potovala še po kakšnih 
drugih razstaviščih.

Ivo Hans avberšek
Veliko mi pomeni, da razstavljam s še tremi avtorji, so-
delavci iz Premogovnika Velenje, saj še ni dolgo, ko sem 
bil še sam, zdaj pa za menoj prihajajo mlajši, zelo dobri 
fotografi. Tematika mi je zelo blizu – knapovski »ksiht«, da 
ne rečem obraz, je zelo hvaležen »objekt« za fotografiranje. 
Jama in premogovniško okolje sama po sebi nudita veliko 
pogledov, ki jih je treba ohraniti. Vesel sem, da se je v 
tem trenutku in v tej sredini pojavil tudi Stojan Špegel, saj 
na Premogovniku Velenje razstavlja prvič, kljub drugim 
številnim uspešnim razstavam.

aleksander kavčnik
Zelo sem bil počaščen, ko sem prejel povabilo Stojana 
Špegla glede sodelovanja na razstavi Štirje avtorji na kosu 
premoga. Motivov za razstavo ni bilo težko najti, saj se 
vsak dan srečujem z njimi. Moj del razstave prikazuje ci-
klus pred vhodom v jamo, saj so drugi avtorji zajeli druge 
tematike. Letos je bilo precej naporno leto, kar se razstav 
tiče, kajti ta je že peta po vrsti. Rudarski motiv mi je zelo 
ljub, prav tako tudi industrijski motivi. Prihodnje leto me 
čaka druga samostojna razstava v Galeriji Šoštanj, kjer 
bodo fotografije drugačne od teh. Ko pridem iz službe s 
prahom v očeh, vzamem fotoaparat in skozi objektiv sku-
šam ujeti vse, kar je lepo. Poleg sodelovanja pri koledarju 
Knapi 2013 sem sodeloval tudi pri koledarju z industrijsko 
tematiko podjetja Lafarge Cement. Blok 6 TEŠ je namreč 
njihov referenčni objekt. Opazili so moje slike na spletu in 
me prosili za sodelovanje.
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V do zadnjega kotička napolnjeni 
prezivnici Muzeja Premogovništva 
Slovenije so harmonikarji priredili 
prav poseben koncert, na katerem 
so predstavili svojo novo zgoščenko 
z naslovom Iz teme v svetlobo. Vse 
skladbe na njej, razen ene, so posneli 
v Studiu Mimik v Libojah, skladbo 
Biti knap, ki so jo zaigrali skupaj z 
Ansamblom Spev, pa so posneli v 
studiu Metulj v Novem mestu.
Na skoraj dve uri trajajočem koncertu 
so se harmonikarjem na odru pridru-
žili glasbeniki, ki so tako ali drugače 
povezani s Premogovnikom Vele-

nje. Za dobro razpoloženje so tako 
poskrbeli še Fešta bend – velenjski 
trubači, ansambel spev, rudarski 
oktet velenje in ansambel Mira 
klinca, manjkal pa ni niti humorni 
vložek klobasekovega Pepija.

Predsednik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved je har-
monikarjem čestital za njihov jubilej: 
»Ponosni smo, da so v naši sredini 
posamezniki, ki ohranjajo slovensko 
domačo glasbo. V Premogovniku 
Velenje s čutom za družbeno odgo-
vornost podpiramo kulturne, športne 

in druge dejavnosti ter projekte, v 
katere verjamemo. V letih delovanja 
ste postali orkester, ki je dal in še 
vedno daje pomemben prispevek k 
ohranjanju slovenske kulturne identi-
tete in prepoznavnosti Premogovnika 
Velenje tako v Sloveniji kot v tujini.«

vodja orkestra mag. bojan lajlar, 
ki je v Premogovniku zaposlen kot 
vodja Tehničnih služb, se je zahvalil 
glavnima podpornikoma orkestra 
Premogovniku Velenje in Sindikatu 
Premogovnika Velenje ter mentorju 
Miru Klincu. Izročil jim je priložno-

Naši harmonikarji praznovali 
15-letnico delovanja
V petek, 14. decembra, je bilo v Muzeju premogovništva Slovenije posebej veselo. 24-članski 
Harmonikarski orkester Barbara Premogovnika Velenje, ki ga pod mentorstvom znanega 
glasbenega pedagoga Mira Klinca vodi mag. Bojan Lajlar, je praznoval 15-letnico svojega 
ustvarjanja.

Harmonikarski orkester Barbara Premogovnika Velenje z mentorjem Mirom Klincem (foto: Miran Beškovnik)
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stno darilo – njihovo novo zgoščen-
ko in podpisan izvod knjige Brata 
Avsenik, ki jo je napisal mag. Ivan 
Sivec. Poudaril je: »Harmonikarski 
orkester Barbara je edinstven v vseh 
pogledih, saj so že od njegove usta-
novitve v njem zbrani različni profili 
sodelavcev, kot so rudarji, strojniki, 
nadzorniki, inženirji; ves čas pa so v 
ospredju prijateljstvo, tovarištvo in 
človeška toplina. Z veseljem ugo-
tavljam, da smo del zaposlenih v 
Premogovniku Velenje, ki jim je blizu 
kultura – pa naj bo to glasbena, foto-
grafska, literarna ali slikarska.«

Prav vseh 24 članov Harmonikar-
skega orkestra Barbara je tako ali 
drugače povezanih s Premogovnikom 
Velenje. Večina jih je v njem zapo-
slena, nekaj pa je nekdanjih – zdaj 
upokojenih sodelavcev. Tudi zasebno 
so prijatelji, ki so v petnajstih letih 
posneli dve zgoščenki, opravili pa so 
že več kot tristo nastopov doma in v 
tujini. 

Slobodan Mrkonjić

Številni obiskovalci so bili navdušeni. (foto: Miran Beškovnik)

Skupaj s harmonikarji so nastopili še Fešta Bend – Velenjski trubači, Ansambel 
Spev, Rudarski oktet Velenje in Ansambel Mira Klinca. (foto: Miran Beškovnik)
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Devetošolci na obisku
Verjetno ni med nami nikogar, ki se ne bi z nasmehom spominjal otroštva, ko je sanjaril o tem, kaj 
želi postati, ko bo odrasel. Kmalu je za vse nas napočil čas, ko smo morali sprejeti svojo poklicno 
odločitev. S to odločitvijo se srečujejo tudi učenci končnih razredov osnovnih šol, zato smo jim v 
Premogovniku Velenje v petek, 14. decembra 2012, pripravili sprejem.

PODJETJE SMO LJUDJE

Pred božično-novoletnimi počitni-
cami so nas obiskali učenci devetih 
razredov osnovnih šol Mestne občine 
Velenje in okoliških občin. Učencem, 
teh je bilo letos 30, smo pripravili 
zanimiv in pester program s pred-
stavitvijo najbolj tipičnih poklicev 
v rudarstvu in štipendijsko politiko 
podjetja. 

Kadre potrebujemo vse 
do leta 2054
V imenu Premogovnika Velenje je 
obiskovalce pozdravil in nagovoril 
boris Potrč, svetovalec predsednika 
Uprave Pv za področje varnosti: »V 
137 letih smo odkopali več kot 220 
milijonov ton premoga – to je toliko, 
da bi vlakovna kompozicija lahko kar 
dvakrat obkrožila Zemljo. Znanje, 

oprema in tehnologija so se v tem 
času intenzivno spreminjali. Danes 
je Premogovnik eden najsodobnejših 
rudnikov s podzemnim pridobiva-
njem premoga.« V podjetju vsako 
leto podelimo približno 40 štipendij. 
Zdaj ima štipendije 150 dijakov oz. 
študentov. »Pomembna pogoja za 
pridobitev štipendije sta šolski uspeh 
in zdravstvena sposobnost,« je še 
dodal Potrč.
V imenu Šolskega centra Velenje se 
je Premogovniku kot pomembnemu 
partnerju v izobraževalnem procesu 
zahvalil ravnatelj rudarske šole ve-
lenje mag. albin vrabič, ki je dejal: 
»Takšnega sodelovanja, kot poteka 
med Rudarsko šolo in velenjskim 
Premogovnikom ni na nobeni drugi 
šoli v Sloveniji in tudi v tujini je red-

ko. Podjetje namreč nudi praktično 
izobraževanje v pravem delovnem 
okolju in z inštruktorji v manjših 
skupinah, kar je izjemno pomembno 
za spoznavanje dela.«

Rudarski poklic je že od 
nekdaj spoštovan
Mag. Matjaž koželj, vodja Praktič-
nega izobraževanja, je prisotnim 
pojasnil pomen besede SREČNO: 
»Srečo potrebujemo, da najdemo 
rudo, jo odkopljemo in na koncu 
prodamo. Rudar potrebuje srečo, da 
se živ in zdrav vrne iz nedrja zemlje. 
Danes potrebujete srečo tudi vi, da 
najdete zaposlitev. Skupina Premo-
govnik Velenje svojim štipendistom 
zagotavlja zaposlitev.« 
Mag. Koželj je dodal, da je rudarski 

30 učencem končnih razredov iz Mestne občine Velenje in okoliških občin ter njihovim spremljevalcem smo predstavili 
najbolj tipične poklice v rudarstvu in štipendijsko politiko podjetja. (foto: Metka Marić)
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foto: Mrki

poklic vedno bil spoštovani poklic: 
»Vrednost enega 200-metrskega 
odkopa je danes zaradi izjemno drage 
opreme višja kot vrednost nekega 
večjega podjetja. V eni izmeni s to 
opremo upravlja le peščica ljudi, zato 
je izjemno pomembno, da imamo 
v podjetju izobražene in praktično 
usposobljene sodelavce.«
Po uvodnem pozdravu so si učenci 
ogledali Varnostno-tehnološki infor-
macijski sistem, jašek NOP, elektro in 
strojno delavnico, šolske garderobe 
ter svetilkarno.

Metka Marić

ali veste?
Kaj pomeni številka 3.991.680?
Koliko let šteje Premogovnik Velenje in zakaj uspešno deluje že toliko 
let?
Katere vrednote in sposobnosti morajo imeti zaposleni v rudarskih 
poklicih?
odgovori:
Število minut, ki jih bodo učenci preživeli v službi.
Premogovnik Velenje šteje 137 let. Njegov dolgoletni obstoj gre pripisati 
dejstvoma, da je največji premogovnik v Evropi in spada med najbolj 
moderno opremljene premogovnike tako v Evropi kot v svetu. Tega 
pa ne bi bilo brez sodelavcev s potrebnim znanjem, ki ga vedno znova 
nadgrajujejo.
Zaposleni v rudarstvu morajo biti zdravstveno sposobni, pošteni, delav-
ni, predani, nesebični, tovariški in imeti morajo ekipno zavest.

Osnovni namen prireditve je bil že 
od začetka jasen – narediti nekaj zase, 
predvsem pa za druge. Letos se je ideji 
o sajenju dreves pridružila še ideja o 
pisanju pesmi (»Zase in zame napiši 
pesem«). Ker je novo posajeno drevo 
letos češnja (ki jo še bolj od Slovencev 
cenijo Japonci), se je ideja o prilo-
žnostnem pisanju japonskih haikujev 
ponujala kar sama po sebi. Tako so 
dijaki češnji v čast napisali haikuje, 
k ustvarjanju pesmi povabili učitelje, 
ravnatelja in druge goste ter izbrane 
haikuje likovno obdelali ter pripravili 
za razstavo, ki so jo ponudili na ogled v 
Okoljevarstvenem gaju.
Da bi češnja letošnje generacije zares 
dobro rasla, so jo dijaki pospremili 
na pot s kulturno-športno-strokovno 
prireditvijo. Začela se je s predstavitvijo 
haikujev, nato so ubrani glasovi fantov 
Okteta Rudarske in Strojne šole segli 
vsem do srca (oz. do korenin); telova-
dne vaje za pravilno držo pa so obisko-
valce opomnile, kako pomembno je 
skrbeti za zdrav duh v zdravem telesu. 
Podžupan Mestne občine Velenje dr. 
Franc Žerdin in ravnatelj Rudarske šole 

»Za vas in nas posadimo 
drevo« ... in napišimo pesem
5. generacija okoljevarstvenih tehnikov Rudarske šole Šolskega centra Velenje je na že tradicio-
nalni prireditvi »Za vas in za nas posadimo drevo« v sredo, 21. 11. 2012, posadila novo drevo v 
Okoljevarstveni gaj.

mag. Albin Vrabič sta med drugim 
spregovorila o pomembnosti tovr-
stnih dogodkov za prihodnost. Vsi 
prisotni so nato skupaj z bodočimi 
okoljevarstvenimi tehniki obljubili, 
da »planet Zemlja lahko resno računa 
na nas«. 

Nova češnja že žene korenine v 
velenjsko zemljo; na novo napisane 
pesmi pa tkejo očem skrite poti od 
srca do srca.

Bernarda Lenko
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Pisalo se je leto 2012
PODJETJE SMO LJUDJE

JANUAR

Skoraj natanko 12 let in pol po ustanovitvi Muzeja premo-
govništva Slovenije na lokaciji jaška Škale je podzemni del 
Muzeja, eno najbolj markantnih in prepoznavnih turistič-
nih točk v našem okolju, zajel požar, do katerega je prišlo 
zaradi prepihovanja zraka skozi razrušene premogovne 
plasti in samovžiga premoga v starem delu Muzeja v času, 
ko v njem ni bilo obiskovalcev in tudi ne zaposlenih.

Premogovnik Velenje je v sklopu projekta Modernizacija 
procesov na pripravskih deloviščih vgradil drobilnike 
premoga PV-HTZ v odvozni sistem za nemoten transport 
in avtomatiziranje odvoza premoga.

V Premogovniku Velenje smo mehanizirali podgradnjo 
jamskih prog s pomočjo podajalnika lokov.

PV Invest je izvajal geodetska merjenja na projektu TEŠ 6.

HTZ Velenje je svojim poslovnim partnerjem predstavil 
spremembe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zapo-
slovanju invalidov (ZZRZI).

Na Golteh se je v živo odvijala priljubljena oddaja TV 
Slovenija Na zdravje.

Rudarski oktet Velenje je navdušil z novoletnim koncer-
tom.

FEBRUAR
Premogovnik Velenje je preko javnega razpisa pridobil 
posel, ki se nanaša na projektiranje in izdelavo poslovno-
-tehnične dokumentacije pri odpiranju popolnoma novega 
premogovnika v kraju Mariovo v Makedoniji.

Premogovnik Velenje je pri razvojnih dosežkih ponovno 
naredil velik zgodovinski korak. Neposredno z odkopnega 
delovišča G3/B v jami Preloge, 410 m pod zemljo, je mag. 
Boštjan Škarja, vodja Elektroprojektive in evropskega 
razvojnega projekta OPTI-MINE, z mobilnim telefonom 
vzpostavil povezavo s predsednikom Uprave Premogovni-
ka Velenje dr. Milanom Medvedom. S tem je Premogovnik 
Velenje postal eden prvih premogovnikov v Evropi in sve-
tu, ki je začel z uporabo mobilnih telefonov v podzemlju.

V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje so podelili pri-
znanja za inovativnost.

Premogovnik Velenje je dobil svoja profila na Facebooku 
in Twitterju.

Podjetje RGP, ki izvaja gradbena dela v okviru projek-
ta bloka 6 TEŠ, je gradilo platoje na območju deponije 
premoga.

HTZ Velenje je razvil nov program spodnjega perila.

Premogovnik Velenje je bil zmagovalec Zimskega športne-
ga srečanja skupine HSE.

MAREC
V Las Vegasu v Združenih državah Amerike se je od-
vijalo srečanje Pulse 2012, na katerem se je skupaj s 
podjetjem KOPA predstavil tudi Premogovnik Velenje. 
Projekt z naslovom »Od pridobivanja premoga preko 
vzdrževanja do poslovne analitike« je rezultat inovativ-
nega pristopa strokovnjakov iz obeh sodelujočih podjetij.
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Služba Informatika Premogovnika Velenje je pripravila 
aplikacijo Elektronska dninska knjiga, ki je plod domačega 
znanja in rešitev.

Zlati znak Civilne zaščite je prejel vodja Jamske reševalne 
čete Premogovnika Velenje mag. Marjan Kolenc.

Izvedeno je bilo usposabljanje članov Jamske reševalne 
čete Premogovnika Velenje za prevoz s helikopterjem.

Ob dnevu žena so se zaposlene v Skupini Premogovnik 
Velenje družile in uživale v ubranem petju tria Eroika v 
Domu kulture Velenje.

Izvedli smo anketo o notranjem in zunanjem komunicira-
nju Skupine Premogovnik Velenje

APRIL
V Premogovniku Velenje in njegovem hčerinskem pod-
jetju HTZ Velenje je potekala zunanja presoja sistemov vo-
denja. V Premogovniku Velenje smo izvedli redno presojo 
sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 
ter sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu BS 
OHSAS 18001:2007, obnovitveno presojo sistema ravna-
nja z okoljem po standardu ISO 14001:2004 in prvo redno 
presojo sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 
50001, ki smo ga v Premogovniku pridobili lani decembra 
in tako postali prvi premogovnik ter ena od prvih energet-
skih družb na svetu s tem standardom.

Delež TEŠ v proizvodnji električne energije v tem obdobju 
je presegal 50 odstotkov celotne proizvodnje električne 
energije v Sloveniji.

Ponovno je bil odprt zunanji del Muzeja premogovništva 
Slovenije.

SAŠA inkubator je gostil partnerje evropskega projekta 
EDU-PRENEUR.

V Premogovniku Velenje smo predstavili raziskovalne 
naloge »Energija znanju – znanje energiji.

Studio HTZ se je preseli v nove poslovne prostore na Cesti 
Simona Blatnika v Velenju.

MAJ
V Premogovniku Velenje je potekala redna obravnava 
Letnega poročila stanja varnosti in zdravja pri delu na po-
dročju rudarstva v Sloveniji. Na obravnavi so bili prisotni 
vsi inšpektorji Inšpektorata republike Slovenije za promet, 
energetiko in prostor, ki nadzirajo rudarstvo v Sloveniji. 
Njihova ugotovitev je, da sta varnost in zdravje pri delu v 
Premogovniku Velenje na zelo visoki ravni in v skladu z 
zakonodajo.

Na Golteh so se sestali strokovnjaki mednarodne tehnične 
skupine za premog v okviru evropskega Raziskovalnega 
sklada za premog in jeklo RFCS.

Podjetje HTZ Velenje je prevzelo fizično in tehnično varo-
vanje gradbišča bloka 6 v TEŠ. S tem je pridobilo 15 novih 
delovnih mest.

Montaža strojev in opreme za gradnjo jaška NOP II je bila 
v polnem teku.

Gasilci PIGD Premogovnika Velenje so v sklopu medna-
rodnega dneva gasilca 4. maja v Domu kulture Velenje 
proslavili 80-letnico delovanja.

V Muzeju premogovništva Slovenije smo odprli med-
narodno razstavo Izgubljeni kraji v novi luči, ki smo jo 
organizirali skupaj z društvom Revivas Škale in Muzejem 
Velenje.

JUNIJ
Na tradicionalnem, že 52. Skoku čez kožo se je zbralo 
več tisoč ljudi, ki so želeli počastiti tradicijo, pripadnost 
rudarskemu stanu, srečati prijatelje, sodelavce in v svoje 
vrste sprejeti mlade rudarje – novince. Častni skakalec 
je bil Oto Gradišnik, upokojeni rudar in dolgoletni član 
rudarske reševalne čete, ki je skoraj 30 let vodil Rudarski 
oktet Velenje.
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Po stari rudarski tradiciji je bila v neposredni bližini 
izvoznih jaškov postavljena kapelica s kipom sv. Barbare, 
zavetnice rudarjev, ki je v našem okolju ne povezujemo 
zgolj z varnostjo, ampak tudi s stalnim napredkom in z 
izobraževanjem. V Premogovniku Velenje smo pripravili 
slovesnost ob blagoslovitvi kapelice sv. Barbare. Kipec, ki 
je narejen iz lesa lipe, je izdelal Milojko Kumer, samostojni 
restavrator in kipar. Blagoslovitev je opravil celjski škof 
msgr. dr. Stanislav Lipovšek.

V slovaškem rudniku Hornitrianske Bane je ekipa stro-
kovnjakov iz velenjskega premogovnika uspešno montira-
la napredovalni stroj GPK-PV.

Podelili smo priznanja delovnim jubilantom v Skupini 
Premogovnik Velenje.

V Restavraciji Jezero je bilo srečanje upokojenih sodelav-
cev Premogovnika Velenje.

Izvedli smo anketo o komuniciranju v Skupini PV.

V Gaberkah je bilo 6. srečanje preseljenih z območja ru-
darjenja Premogovnika Velenje.

Društvo inženirjev in tehnikov Premogovnika Velenje je 
organiziralo predavanje »Zelene laži ali kam nas vodijo 
poklicni okoljevarstveniki?«. Predavatelj je bil priznani 
kolumnist, pisatelj in matematik mag. Mišo Alkalaj.

Premogovnik Velenje je s turškim rudnikom SOMA 
KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. podpisal pogodbo za doba-
vo 80 garnitur ščitnega hidravličnega podporja tipa DBT.

Sklicana je bila izredna seja MO Velenje, Občine Šoštanj in 
Občine Šmartno ob Paki, na kateri so govorili o aktualnem 
dogajanju izgradnje bloka 6 TEŠ.

V Premogovniku Velenje smo dobili nove člane Sveta 
delavcev.

V Premogovniku smo gostili evropsko združenje za črni 
premog in lignit EURACOAL, katerega član je tudi Pre-
mogovnik Velenje.

Dosežen je bil rekorden dnevni odkop premoga velenjskih 
rudarjev v letošnjem letu, ki je znašal 24.749 ton premoga.

JULIJ
Podjetje RGP je bilo uspešno na zunanji presoji.

V Vili Bianca v Velenju je bila sklicana novinarska konfe-
renca, na kateri so kot odgovor na aktualne javne razprave 
predstavili nekaj informacij s področja energetike, ekolo-
gije in zdravstva v Šaleški dolini.

Za adrenalinske navdušence so na Golteh postavili progo 
Zip-line.

AVGUST
Izpeljana je bila 19. redna skupščina Premogovnika Vele-
nje.

V Esotechu so bili odprti novi prostori RCE – Razvojnega 
centra energija.

Premogovnik Velenje je podpisal resolucijo ReSource. 

V Muzeju Premogovništva Slovenije v Velenju je bilo orga-
nizirano 26. Srečanje šahtnčanov.

SEPTEMBER
Premogovnik je predal izgradnjo jaška NOP II glavnemu 
izvajalcu del hčerinskemu podjetju RGP Velenje. S tem je 
uradno začel teči 30-mesečni rok za končanje objekta (od 
tega 24 mesecev za izdelavo jaška in 6 mesecev za montažo 
njegove infrastrukture).
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Odprta je bila razstava Laibach Kunst – Glűck auf v Muze-
ju premogovništva Slovenije.

Člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje so na 
velenjskem mestnem stadionu izvajali redno letno fizično 
in spretnostno testiranje.

Predstavili smo se na Svetovnem inženirskem forumu v 
Ljubljani.

Udarniki so odpravljali posledice požara v jamskem delu 
Muzeju premogovništva Slovenije. Pri obnovi so se jim 
pridružili tudi upokojenci Premogovnika Velenje.

Podjetje HTZ Velenje je podpisalo pogodbo za glavnega 
izvajalca del Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica.

Podjetje HTZ Velenje je pridobilo Licenco za prevoz in 
varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk.

OKTOBER
Z organizacijo koncerta svetovno znane skupine Laibach 
smo uradno odprli podzemni del Muzeja premogovništva 
Slovenije, ki smo ga uspešno sanirali, obnovili in celo 
nadgradili z dodatnimi scenami, ki bodo za obiskovalce 
še bolj zanimive. Skupina Laibach je v Muzeju premogov-
ništva Slovenije prvič v svoji zgodovini koncert izvedla 
skoraj 200 metrov pod zemljo. Na spektaklu – zaradi 
izjemnega zanimanja smo ga izvedli kar trikrat – s pomen-
ljivim naslovom Kohle ist Brot oz. Premog je kruh je bilo 
moč slišati Laibachove legendarne industrialne skladbe iz 
80. let.

15. Strateška konferenca Skupine Premogovnik Velenje je 
bila v Vili Široko v Šoštanju.

V mesecu požarne varnosti smo v Premogovniku Velenje 
izvedli taktično vajo.

V Premogovniku Velenje smo izvedli usposabljanje z 
naslovom »Aktualni izzivi za zaposlene« z namenom, 
da delavce še dodatno seznanimo z aktualnimi temami, 
predvsem s področja varnosti in zdravja pri delu kot tudi 
področja pravilnega in racionalnega dela.

Premogovnik Velenje je prejel Srebrno priznanje GZS za 
naj inovacijo Napredovalni stroj GPK-PV.

Premogovnik Velenje in Tevel sta v sodelovanju s podjetji 
Bartec Varnost, ETI in STTIM organizirala Mednarodni 
hišni sejem v Kisovcu pri Zagorju ob Savi.

Podjetje HTZ Velenje je odprlo novo linijo za prašno laki-
ranje lahkih kovinskih izdelkov.

Po številnih nagradah, ki jih je Zimsko-letni turistični cen-
ter Golte prejel v prvi polovici leta 2012, je v Novem Sadu 
osvojil še mednarodno priznanje »Turistička prizma« – 
priznanje za nove kakovosti v turizmu.
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NOVEMBER
Z modno revijo za poslovne partnerje, ki je bila v prosto-
rih Muzeja premogovništva Slovenije, je Premogovnik 
Velenje predstavil novosti blagovne znamke MÓDEO. 
Na modni reviji smo premierno predstavili tudi koledar 
Knapi 2013 s fotografijami rudarjev v delovnih oblačilih 
in rudarskih spodnjicah blagovne znamke MÓDEO. Na 
edinstven način smo sporočili, da smo pripravljeni na 
proizvodnjo vse do leta 2054.

Družba RGP je postavila svojevrsten slovenski rekord. 
Pri izgradnji bloka 6 v TEŠ so v neprekinjenem ciklusu 
zabetonirali 3,8 metra debelo ploščo turbinske mize na 
višini 15 metrov. Delo so opravili v samo šestindvajsetih 
urah. Proizvedli in vgradili so 1.500 m3 najzahtevnejšega 
betona.

Novi generalni direktor HSE Blaž Košorok je bil na obisku 
v Premogovniku Velenje.

V Sežani in Lipici je v organizaciji podjetja Marmor 
Sežana potekalo 37. Srečanje rudarskih reševalnih enot 

Slovenije. V okviru srečanja so člani Jamske reševalne čete 
PV uspešno izvedli reševalno vajo.

Premogovnik Velenje je prejel grb Občine Šmartno ob 
Paki.

Premogovnik Velenje je v okviru projekta Sadni gozd sku-
paj s partnerji zasadil Tematsko učno pot na degradiranih 
površinah.

Dr. Milan Medved je postal član Državnega sveta RS.

V podzemnem delu Muzeja premogovništva Slovenije 
smo organizirali zlato poroko.

Miran Beškovnik iz Premogovnika Velenje je postal zma-
govalec mednarodnega fotografskega natečaja.

DECEMBER
Premogovnik Velenje je s praznovanjem dneva sv. Barbare 
v Muzeju premogovništva Slovenije ponovno obujal nače-
la rudarske tradicije in podelil priznanja sodelavcem, ki so 
v zadnjem letu s študijem ob delu pridobili vsaj visoko sto-
pnjo izobrazbe. Svoje znanje je nadgradilo 11 sodelavcev.

Vlada RS je predlagala sklenitev poroštvene pogodbe za 
TEŠ 6 z EIB.

Člani Jamske reševalne čete so izvedli zadnjo reševalno 
vajo v letu 2012.

Na 4. Kongresu Sindikata SPESS so izvolili novo vodstvo 
in delovna telesa. 

V Muzeju premogovništva Slovenije so razstavljali svoje 
rudarske motive štirje avtorji, ki so zaposleni v Skupini 
Premogovnik Velenje. Svojo pesniško zbirko Jamšek 33 je 
predstavil upokojeni rudar in letošnji častni skakalec čez 
kožo Oto Gradišnik.

Pihalni orkester Premogovnika Velenje je organiziral 
novoletni koncert.

Okoli Škalskega jezera v Velenju se je odvil že 9. Tradicio-
nalni tek sv. Barbare.

Velenjski devetošolci so bili na obisku v Premogovniku 
Velenje.

Harmonikarski orkester Barbara Premogovnika Velenje 
je v Muzeju premogovništva Slovenije s koncertom, na 
katerem je nastopil z gosti, zaznamoval 15-letnico delova-
nja. Koncert je bil obenem tudi promocija njegove nove 
zgoščenke Iz teme v svetlobo.  

Zadnji delovni dan v Premogovniku Velenje in HTZ Vele-
nje je bil 22. december.
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SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Po geodetske storitve 
v PV Invest
Podjetje PV Invest je hitro rastoča družba na področjih nepremičnin, urejanja okolja, gradbenega 
inženiringa, jamomerstva in geodetskih storitev. Program Jamomerstvo in geodetske storitve po-
nuja širok spekter storitev geodezije in geoinformatike. 

Glavni značilnosti programa Jamo-
merstvo in geodetske storitve sta 
zagotavljanje kakovostnih geodetskih 
izdelkov in uspešno prilagajanje 
različnim potrebam naročnikov, 
kar nam omogočajo bogate delovne 
izkušnje naših strokovnjakov. O tem 
pričajo tudi naše številne reference: 
monitoring premikov na območju 
pridobivalnega prostora Premogov-
nika Velenje, inženirske storitve pri 
izgradnji čistilnih naprav bloka 5 in 
geodetski nadzor pri gradnji bloka 6 
Termoelektrarne Šoštanj, geodetske 
storitve pri gradnji hidroelektrarn 
na spodnji Savi in geodetske storitve 
pri izgradnji hotela in depandans na 
Golteh, zakoličbe stanovanjskih hiš 
in zahtevnejših gradbenih objektov, 
sodelovanje pri izgradnji avtocestnih 
predorov Ločica, Dekani in Kastelec, 
sodelovanje pri načrtovanju kole-
sarske proge Velenje – Dolič. Večino 
storitev usmerjamo na trge zunaj 
Skupine Premogovnik Velenje. V 
minulih letih smo bili zelo uspešni 
na področju geodetskih storitev za 
podjetja, občine in občane. 
Osnovni spekter programa Jamomer-
stva in Geodetskih storitev zajema 
področja geodetskih upravnih po-
stopkov (zemljiški kataster in kataster 
stavb), katastra gospodarske javne in-
frastrukture, inženirske geodezije, ge-
odetskih načrtov, geografskih infor-
macijskih sistemov in monitoringa. 
Naročite lahko storitve ureditve meje, 
parcelacijo, izravnavo meje, evidenti-
ranje stavbe, izdelavo geodetskega na-
črta, zakoličbo objektov, evidentiranje 
gospodarske javne infrastrukture. Če 
ne veste kje poteka meja vaše parcele 
oziroma bi radi vašo parcelo delili na 
dve ali več novih parcel, lahko naroči-
te ureditev meje oziroma parcelacijo. 
Pred izgradnjo hiše je treba izdelati 
geodetski načrt za pripravo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja in izvesti zakoličbo 

objekta na terenu. Po končani gradnji 
stavbe pa je le-to po zakonu potrebno 
še vpisati v uradno evidenco zemlji-
škega katastra in katastra stavb. Vsi 
postopki potekajo v skladu z veljavni-
mi zakoni in pravilniki, naši sodelavci 
zagotavljajo vrhunsko strokovnost in 
kakovost. 

Zakaj izbrati PV Invest?
Nudimo vam brezplačno svetovanje 
in dobro poznamo geodetske storitve. 

Primer ureditve meje in parcelacije

Če potrebujete geodetsko izmero par-
cele, nam sporočite vaše želje (katero 
geodetsko storitev želite naročiti) in 
številko parcele skupaj s katastrsko 
občino, mi pa vam bomo svetovali 
po naših najboljših močeh. Zaposle-
nim v Skupini Premogovnik Velenje 
nudimo dodatne ugodnosti. Za vaša 
vprašanja smo dosegljivi na: 03 899 
66 72 ali preko elektronske pošte na 
naslovu: ales.lamot@pvinvest.si. 

Jure Soldo

Izvajanje inženirske geodezije na jašku NOP II. (foto: Hans)

foto: Hans
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Projekt smo izvajali na območjih 
občin Mozirje, Luče, Gornji Grad, 
Ljubno in Rečica ob Savinji, pri če-
mer smo pridelovalce mleka seznanili 
s problematiko uporabe oporečne 
vode ter jim namestili filtracijske 
sisteme Aquavallis™. Kmetije namreč 
uporabljajo samostojna vodna zajetja, 
ki niso zaščitena pred mehanskim 
onesnaženjem in bakteriološkimi 
okužbami. Z namestitvijo filtracijskih 
sistemov Aquavallis™ smo tridesetim 
kmetijskim gospodarstvom, ki se 
ukvarjajo s prirejo mleka, zagotovili 
nemoteno oskrbo z neoporečno vodo. 
Opravljene analize na Zavodu za 
zdravstveno varstvo Celje dokazujejo, 
da so uporabljeni filtracijski sistemi 
na vseh lokacijah učinkovito pripo-
mogli k izboljšanju kakovosti vode, ki 
se uporablja za izpiranje mlekovodov.
Filtracijski sistemi AquaVallis™ so 
plod dolgoletnih razvojnih aktivno-
sti na področju filtracije pitne vode. 
Običajno se uporabljajo za potrebe 
priprave pitne vode v gospodinjstvih 
in industriji. V filtracijskih sistemih je 
uporabljen nosilni filtracijski mate-
rial, na katerega so elektroadhezivno 
vezana nanoaluminijasta vlakna dol-
žine 0,3 mikrometra in premera 0,2 
nanometra. Dejansko gre za papirju 
podoben material z zeta potencialom 
cca. +40 mV, ki ima sposobnost za-
drževanja submikronskih delcev, kot 
so bakterije in virusi. Ta tehnologija 
uporabe nanomateriala spada med 
dosežke razvoja vesoljske agencije 
NASA in kasnejše aplikacije pri fil-

HTZ Velenje, Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje, LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

S čisto vodo do boljšega 
mleka
V novembru in decembru smo v podjetju HTZ skupaj z Zgornjesavinjsko kmetijsko zadrugo Mozir-
je in Društvom za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline izvedli projekt LAS v okviru Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKRP) z naslovom »Priprava izpiralnih vod za zbiralnice 
mleka«.

traciji vode. Vodi poleg učinkovitega 
odstranjevanja bakterij, virusov, cist, 
težkih kovin in klora odstranjuje tudi 
sledi zdravil in hormonskih motil-
cev daleč pod dovoljeno mejo, prav 
tako pa izboljša njen okus in vonj. 
Pitje tako filtrirane vode je zato zelo 
zdravo.
Projekt za pripravo izpiralnih vod za 
mlekovode je bil inovativen s stališča 
celovitega pristopa k reševanju 
problematike zagotavljanja vode za 
čiščenje mlekovodov. Zaradi upora-
be vodnih virov iz lastnih zajetij, na 
katere dejansko močno vplivajo me-
teorološke spremembe in kmetijstvo, 
predstavlja filtracija vode stabilno 
in dobro kakovost vode. Uspešnost 
odstranjevanja najrazličnejših one-
snažil (mikroorganizmi, težke kovine 
...) vgrajenih filtracijskih modulov 
dokazujejo tudi različni certifikati in 

meritve (Kemijski inštitut Ljubljana, 
ZZV Celje, IVZ Ljubljana). 
Rešitve iz projekta bo mogoče pre-
nesti tudi na druga območja, kjer 
kmetije uporabljajo lastna vodna 
zajetja za potrebe napajanja živine 
in čiščenja mlekovodov. Dolgoročno 
zagotavljanje čiste vode prispeva k 
ohranjanju dejavnosti proizvodnje 
mleka na tem območju.
Projekt je nastal s finančno pomočjo 
Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Za vsebino infor-
macij je odgovorno podjetje HTZ 
Velenje. Organ upravljanja za Pro-
gram razvoja podeželja RS za obdobje 
2007–2013 je Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt 
delno financira EU.

ekipa Aquavallis™

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

foto: Matej Vošnjak
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Kmalu se bo izteklo leto 2012, ki je bilo leto medgenera-
cijskega sodelovanja in aktivnega staranja. V PV Zimzelen 
smo v tem duhu živeli vsak dan in pripravili 106 srečevanj 
z ljudmi vseh starosti in mnogih darov.
Naši gostje na prireditvah so večinoma mlajši glasbeniki, 
pevci. Velikokrat nas obiščejo učenci Podružnične osnov-
ne šole Topolšica in Vrtca Urška in iz Osnovne šole Karla 
Destovnika Kajuha v Šoštanju. Zapojejo, zaigrajo, nam 
delajo družbo ali ustvarjajo skupaj s stanovalci. 
Prostovoljke Veronike, ki so družabnice stanovalcem in za 
katere je ideja nastala pri Župnijskem pastoralnem svetu v 
Šoštanju, v dom prinesejo razmišljanje predstavnic srednje 
generacije. 
Krajani in krajanke, ki se udeležujejo zimskih klepetov, 
predavanj in ustvarjalnih delavnic, pomenijo stik s krajem, 
z novicami. 
Večina naših zaposlenih je mlajših, poleg tega pri nas 
opravljajo prakso ali pripravništvo dijaki in študentje, ki 
prav tako prinesejo nov utrip, nove ideje.
Vsa ta pestrost osebja in obiskovalcev deluje razgibano ter 
spodbuja stanovalce k ustvarjalnosti, pogovorom, vzpo-
stavljanju odnosov, stikov ali zgolj poslušanju. Dan se tako 
odvije pestro in ostane v spominu.

Mladost in starost
Doživetje sobivanja mladosti in starosti je bila ustvarjalna 
delavnica v začetku novembra. V goste smo znova povabili 
otroke Poš topolšica, da bi skupaj s stanovalci in zapo-
slenimi krasili stekleničke upanja in skrivnosti. 
Otroci so bili pri tem zelo spretni in so bili dobri učitelji 
starejšim. Pokazali so, kako začeti, pomagali pri pripravi 
materiala ali ustvarjanju vzorcev. Domišljija ni imela meja.
Ob tem so s starejšimi prijetno klepetali. O tem, kako je 
bilo v šoli včasih, kako je danes, s čim so se igrali starejši, 
kakšne so igrače danes, kako so učitelji spraševali in oce-
njevali nekoč in kako to gre v današnji šoli. 
V večnamenski dvorani je bilo živahno, glasno, polno 
smeha in dobre volje. Nastali so čudoviti izdelki. Da lahko 
vanje spravimo svoje male skrivnosti ali lepe spomine. 

Gradimo mostove med ljudmi
V zimskih mesecih se v PV Zimzelen zvrstijo štirje zimski 
klepeti, pogovori s krajani Topolšice ali ljudmi, ki so 
pomembni za te kraje. Naš gost na prvem klepetu v tej 
sezoni je bil 29. novembra msgr. jože Pribožič, župnik 
združene župnije Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje, dekan 
dekanije Šaleška dolina, naddekan za področje Šaleške in 
Zgornje Savinjske doline ter ekonom Celjske škofije. Nje-
gova priljubljenost in čas pred prvo adventno nedeljo sta 
bila gotovo razloga, da je bila bivalna enota Sivka skoraj 
premajhna za več kot 60 poslušalcev.
Spoznali smo njegovo življenjsko pot, poseben poudarek 
pa je bil dan njegovemu sobivanju s farani, ki traja vse od 

Sreč(ev)anja
»Z veseljem povem, da sem srečen vsakokrat, ko obiščem Zimzelen z njegovimi stanovalci in 
osebjem. Gotovo je tako, ker beseda ‚srečen‘ prihaja od glagola srečati se,« je v knjigo vtisov v PV 
Zimzelen zapisal msgr. Jože Pribožič.

leta 1980, ko je bil nameščen za župnika v Šoštanj. 
Leta 1996 so ga ljudje izbrali za prvega častnega občana 
Šoštanja. »To je bilo priznanje temu, kar je živega, naši 
medsebojni povezanosti in prostovoljstvu,« je komentiral 
imenovanje. »Vse cerkve v naši župniji so bile obnovljene 
s prostovoljno pomočjo ljudi. Tudi marsikdo, ki v cerkev k 
obredom ne hodi, je na delovne akcije prišel. Delo združu-
je, povezuje.
Če človek nekaj dela, če nekaj dobrega naredi, je vesel, ko 
je delo opravljeno. To je pri prostovoljstvu zelo pomemb-
no. Tudi prostovoljke Veronike, ki prihajajo k stanovalcem 
v PV Zimzelen, so po obiskih vedno vesele, navdušene. 
Ker dajejo del sebe, se obogatijo. Gradijo mostove prija-
teljstva.«
Takšen je namen vseh naših srečevanj v PV Zimzelen. 
Namenjena so povezovanju, sobivanju, pomoči in sodelo-
vanju. In z gotovostjo lahko zatrdimo, da nam lahko tudi 
človek, ki mu pomagamo, veliko da. Poskusite!

Diana Janežič

»S prostovoljstvom gradimo mostove prijateljstva,« je 
poudaril msgr. Jože Pribožič. (foto: Diana Janežič)

Ustvarjalna delavnica je bila srečanje mladosti in starosti.  
(foto: Diana Janežič)
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Podzemna pustolovščina je v praznič-
nem decembru še bolj privlačna, zato 
ne zamudite tradicionalnega nočnega 
ogleda podzemnega dela Muzeja 
premogovništva Slovenije. Letos bo 
izveden med 15. in 20. uro.  

Legendarna otroška 
mačja avantura
Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se 
maček Muri. Ali se spomnite najbolj 
prijaznega mačka Murija in njegove 
prijateljice muce Mace? 
v soboto, 22. decembra, ob 17. 
uri boste v Muzeju premogovništva 
Slovenije lahko prisluhnili Neci Falk, 
ki bo skupaj z avtorjem projekta 
in kitaristom Jerkom Novakom ter 
kitaristom Mirom Novakom skozi 
mačje oči predstavila zgodbe iz na-
šega vsakdana. Maček Muri in muca 
Maca že skoraj trideset let razveselju-
jeta otroke in odrasle. V tem času so 

Praznično obarvan 
premogovniški muzej
V soboto, 22. decembra, bo v Muzeju premogovništva Slovenije zelo živahno. Za obiskovalce bodo 
organizirali že tradicionalni nočni ogled podzemnega dela Muzeja, koncert Maček Muri in muca 
Maca, otroke bo obiskal dedek Mraz.

tisti, ki so prvi poslušali pesmice za 
lahko noč in razvedrilo, že dobili svoj 
naraščaj in zdaj lahko v njih uživajo 
kar trije rodovi. Izvrstna interpreta-
cija, ki vdihne življenje vsem vrstam 
mačk – debelim, suhim, pridnim, 
porednim, uživačem, učenjakom in 
še katerim –, je odlična priložnost, da 
skupaj s svojimi najmlajšimi prisluh-
nete mačjim prigodam. 
Pisatelj Kajetan Kovič je mačka Mu-
rija posvetil otrokom od 3. do 90. leta 
starosti, zato ne zamudite priložnosti 
in preživite prijeten popoldan v mačji 

Podzemni del Muzeja premogov-
ništva Slovenije bo zaradi vzdrže-
valnih del zaprt od 23. decembra 
2012 do predvidoma začetka 
marca 2013. Zunanji del Muzeja 
bo ponovno na ogled 15. januarja 
2013. Vljudno vabljeni!

družbi. Koncert sta omogočila Sindi-
kat Premogovnika Velenje in Odbor 
za kulturo Premogovnika Velenje. 
Vstopnina je za člane sindikata 3 
evre, za druge 6 evrov.
Otroke bo po koncertu obiskal dedek 
Mraz. 
Rezervacije in informacije na 03 5870 
997.

Metka Marić

Zlata poroka – opravičilo!

V 10. številki Rudarja smo po-
motoma objavili, da se je Franc 
Borovnik iz Trbovelj v Velenje 
preselil leta 1995. Preselil se 
je že leta 1955. Za napako se 
opravičujemo.

ZAHVALA
Franc in Hilda Borovnik z družino se iskreno zahvaljujeva vsem, ki so 
bili na svečanosti ob najini zlati poroki, in vsem, ki so omogočili, da 
sva po petdesetih letih skupnega življenja zakonske obljube potrdila 
160 metrov pod površjem zemlje – v Muzeju Premogovništva Slovenije 
v Velenju. Posebna zahvala gre vodji Muzeja Stojanu Špeglu. Za lep in 
nepozaben obred se zahvaljujeva tudi podžupanu Mestne občine Vele-
nje in nekdanjemu dolgoletnemu direktorju Premogovnika Velenje dr. 
Francu Žerdinu, ki naju je v spremstvu predstavnice Matičnega urada 
Upravne enote Velenje znova poročil.
Vsem rudarjem lep rudarski pozdrav – srečno!

foto: Miran Beškovnik
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Ptujčani veseli našega 
obiska
Tudi tokrat je bilo tako, saj smo krvodajalci Aktiva Rdečega križa Premogovnika Velenje v petek, 
16. novembra 2012, obiskali Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča na Ptuju, kjer smo kri darovali že 
leta 1996.

TRETJI POLČAS

Prijazno nas je sprejela predstojnica 
transfuzijskega oddelka dr. bojana 
bizjak in nam na kratko pojasnila 
zgodovino tega oddelka. Postaja 
za transfuzijo krvi je bila v ptujski 
bolnišnici, zaradi razvoja medicinske 
znanosti in velike potrebe po krvi, 
ustanovljena 3. aprila 1956. V zdaj-
šnje prostore se je oddelek za transfu-
ziologijo preselil 15. novembra 1974. 
Glavna naloga njegovih zaposlenih je 
zagotavljanje kakovostnih, varnih in 
zadostnih komponent ter izdelkov iz 
krvi za potrebe ponesrečencev, bolni-
kov in porodnic bolnišnice.
Letno opravijo več kot 3.200 odvze-
mov krvi krvodajalcem in približno 
50 odvzemov krvi za avtotransfuzijo 
ter povprečno prav toliko terapev-
tskih odvzemov v sklopu zdravljenj. 
V laboratorijih naredijo povprečno 
12.000 preiskav letno za bolnike na 
oddelkih bolnišnice in 2.000 prei-
skav za zunanje naročnike ter 2.000 
preiskav na označevalce okužbe za 
oboje. Skupaj tako opravijo okrog 
16.000 laboratorijskih preiskav letno. 
Ves čas se vključujejo v izobraževanja 
o krvodajalstvu in dejavno sodelujejo 
z Rdečim križem. Prav tako sodeluje-
jo z Oddelkom za transfuziologijo in 

imunohematologijo Splošne bolni-
šnice Maribor, Zavodom za transfu-
zijsko medicino Ljubljana in drugimi 
transfuzijskimi oddelki. Predstojnica 
oddelka je poudarila, da je krvoda-
jalstvo v Sloveniji zelo pomembno, 
saj z njim dnevno rešujejo človeška 
življenja. »Že dolgo nisem srečala 
tako zdravih, prijaznih in veselih lju-
di, kot ste vi, velenjski rudarji in vaše 
sodelavke, ki so prišle z vami. Vaša 
gesta je res človeška, topla in hvala 
vam zanjo. Zelo smo veseli, da so še 
ljudje, ki se v podjetju odločijo za 
tako plemenita dejanja in v tolikšnem 
številu pomagajo ljudem, ki kri nujno 
potrebujejo,« je v zahvali dejala dr. 
bojana bizjak.
V slabih dveh urah je bilo brez za-
pletov, z veliko dobre volje in smeha 
opravljenih 26 odvzemov krvi. V 
veliko zadovoljstvo zaposlenih v 
Transfuzijskem oddelku bolnišnice in 
vseh nas je uspela še ena humanitarna 
akcija. Po njej ni manjkala, kot je že v 
navadi po krvodajalskih akcijah, zelo 
okusna malica. Tovrstni vsakoletni 
izlet najbolj prizadevnih krvodajal-
cev, ki so darovali kri več kot 40-krat 
in so člani Aktiva Rdečega križa PV, 
je tudi nagrada za njihovo dolgoletno 

humanitarnost. 
Potem smo se ustavili v Perutnini 
Ptuj in ob dobri razlagi opravili 
galerijski ogled proizvodnje. Zgodo-
vino podjetja in nastajanje najbolj 
priljubljene »posebne klobase POLI« 
nam je predstavil Joco Tarbuk, pred-
stavnik Službe za odnose z javnostmi. 
Pot smo nadaljevali proti Slovenski 
Bistrici in se ustavili v Vinski kleti 
Bistrica, kjer nas je vinska strokov-
njakinja – enologinja Darja Bovha 
seznanila z zgodovino kleti in nam 
povedala, zakaj ima vino Ritoznojčan 
najbolj hudomušno ime izmed vseh 
vin na svetu. Po zanimivem druženju 
in pokušini nekaj vrst vrhunskih vin 
smo odšli čez cesto, v Gostilno Ema-
vs, na zelo dober pohorski lonec. 
Ker je vsega lepega enkrat konec, 
smo se v poznih popoldanskih urah 
odpravili proti domu, a z občutkom, 
da smo v tem dnevu spet naredili ne-
kaj dobrega, humanega, morda tudi 
rešili kakšno človeško življenje. Med 
vožnjo smo že razmišljali, v katero 
bolnišnico v Sloveniji se bomo podali 
prihodnje leto in zopet opravili ta-
kšno plemenito dejanje.

Damjana Kričej
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Vredno pohvale
Ob koncu letošnjega novembra, ko so zaradi obilnih padavin na širšem območju Slovenije popla-
vljale reke – med njimi tudi naša reka Paka – je Premogovnik Velenje vnovič dokazal, da je družbeno 
odgovorno podjetje, ki mu je še kako mar za zunanji videz svoje okolice.

TRETJI POLČAS

Na pobudo članov Aktiva delovnih 
invalidov Skupine PV je vodstvo Pre-
mogovnika Velenje dalo soglasje, da 
lahko očistimo korito reke Pake na ob-
močju Premogovnika, in predlagalo, 
da k sodelovanju povabimo še podjetje 
PV Invest, ki ima s tovrstnimi opravili 
več izkušenj. Prvi del udarniške akcije 
je bil v torek, 20. novembra, popoldne, 
a žal nas je bilo malo. Vztrajnost se je 
poplačala, saj so nam dan kasneje na 
pomoč priskočili sodelavci Komunal-
nih storitev podjetja PV Invest, ki so 
kar »zagrizli« v brežine reke Pake. 
Kakšno podobo zdaj ponuja porečje 
Pake, si lahko ogledate in presodite 
sami; navlaka, smeti, plastika, drevje 
in grmovje – vse je odstranjeno. 
Pohvala gre vsem, ki so tako ali 
drugače sodelovali v akciji, za pomoč 

Predsednik Uprave PV dr. Milan Medved na predstavitvi knjige 
(foto: mag. Saša Jelen)

Ko čas odteka in se jezero (in seveda 
mesto ob njem) spreminja, izginjajo 
prejšnje oblike bivanja in doživljanja. 
Ostajajo le spomini, ki so jih v knjigi 
zbrali avtorji, ki pravijo, da pišejo zato, 
da ne pozabijo. »A bodite pripravljeni. 
Ko se zgodbe združijo s skrivnostnim 
robom mesta, lahko pride do presene-
čenj,« v predgovoru opozarja Dušan 
Dim.
Na predstavitvi knjige sta spregovorila 
vlado vrbič, direktor knjižnice vele-
nje, in dr. Milan Medved, predsednik 
Uprave Premogovnika velenje: »Tudi 
ta dogodek uvrščam v enega izmed 
izjemnih, ki so se v tem letu dogodili 
v Muzeju Premogovništva Slovenije 
v Velenju. Tega smo v zadnjih nekaj 
mesecih z vztrajnostjo in s pravo kna-
povsko trmo obnovili, na kar smo še 
posebej ponosni,« je dejal in prisotne 
povabil na ogled razstave Štirje avtorji 
na kosu premoga – Rudarski motivi v 

se zahvaljujem tudi Sindikatu Pre-
mogovnika Velenje.  Kot smo vnovič 
dokazali, ni ovir za izpeljavo akcij, ki 
so v našo skupno korist. Zahvaljujem 
se vodstvu Premogovnika Velenje, saj 

Jezero na robu mesta
13. decembra je v Muzeju premogovništva Slovenije potekala predstavitev knjige Jezero na robu 
mesta, ki jo je vodil Marijan Pušavec. Na predstavitvi so sodelovali vsi avtorji, sodelujoči v knjigi: Feri 
Lainšček, Dušan Dim, Peter Rezman, Esad Babačić in Jože Hudales. Skupaj so spisali omnibus zgodb, 
ki se, vsaka na svoj način, dotikajo šaleških jezer, Velenja in okolice. 

beli garderobi Muzeja.
Nosilec projekta je bila Knjižnica 
Velenje. S predstavitvijo knjige 
jezero na robu mesta so sklenili še 

zadnjega od štiriindvajsetih projektov 
Evropske prestolnice kulture, ki so 
bili izvedeni v Velenju.

mag. Saša Jelen

je znova dokazalo, da je lahko predlog 
navadnega delavca sprejet pozitivno. 
Tako bomo delali tudi v prihodnje, saj 
je Premogovnik Velenje naše podjetje.

Drago Kolar

foto: Mrki
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Sodelovanje podjetja in 
šole – ključni element 
zagotavljanja kakovosti 
V maju letos je Šolski center Velenje obiskala strokovna sodelavka pri študiji Evropskega inštituta 
za poklicno izobraževanje (CEDEFOP) Dana Stroie, z namenom pripraviti predstavitev slovenskega 
primera zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. 

Na priporočilo Slovenskega središča 
za zagotavljanje kakovosti v poklic-
nem in strokovnem izobraževanju 
(SIQA-VET), ki deluje pri Centru RS 
za poklicno izobraževanje, je bil ŠCV, 
tudi s strani Dane Stroie in širše eks-
pertne skupine te študije prepoznan 
kot primer šole, ki v svojem vsako-
dnevnem delu živi stalno samooce-
njevanje in izboljševanje svojega dela. 
Gostjo je sprejel ravnatelj rudarske 
šole in vodja komisije za kakovost 
šCv mag. albin vrabič v prostorih 
Komisije za kakovost ŠCV.
Študija CEDEFOP-a analizira pri-
stope vodenja kakovosti na poklic-
nih in strokovnih šolah v Evropi z 
namenom spodbuditi nadaljnji razvoj 
zagotavljanja kakovosti tega področja 
izobraževanja. Rezultat projekta bo 
tudi zbornik orodji, instrumentov, 
postopkov ipd., ki jih šole pri tem 
uporabljajo. Študija bo objavljena v 
angleškem jeziku spomladi prihodnje 
leto. 
Dano Stroie sta posebej zanimala 
dva elementa zagotavljanja kakovo-
sti v ŠCV. Prvi je inovativni pristop 
k samoevalvaciji, ki sooča mnenje 
učiteljev in dijakov in je podprt s 
spletnim orodjem. S tem omogoča 
hitro analizo rezultatov in primerja-
vo rezultatov na več ravneh. Drugi 
element pa je sodelovanje šole z delo-
dajalci, kot eden ključnih elementov 
zagotavljanja kakovosti poklicnega iz-
obraževanja nasploh. Predstavili smo 
primer sodelovanja Rudarske šole s 
Premogovnikom Velenje (PV), ki s 
svojimi rezultati zaposljivosti močno 
presega slovensko povprečje. Res je, 
da sta bila Premogovnik in Rudarska 
šola zgodovinsko gledano vedno 
tesno povezana, a da se je ta povezava 

ohranjala in nadgrajevala, je zasluga 
zavedanja sodelujočih, da sta pod-
jetje in šola soodvisna in da je tesno 
in kakovostno sodelovanje ključno 
za nadaljnji razvoj obeh partnerjev. 
Danes to sodelovanje temelji na 
rednem vključevanju strokovnjakov 
PV v učni proces na šoli kot učite-
ljev strokovnih modulov in visokem 
odstotku praktičnega izobraževanja 
dijakov, opravljenega v PV. Kakovost 
sodelovanja je mogoča s skupno, 
redno tedensko koordinacijo Izobra-
ževalnega centra PV in Rudarske šole, 

ki sproti prepoznava in rešuje nastale 
težave ter počasi in temeljito nadalje 
razvija svoje delo. 

Simona Knavs, 
Center RS za poklicno in strokovno 

izobraževanje

Mag. Albin Vrabič, ravnatelj Rudarske šole in vodja komisije za kakovost ŠCV, 
z gostjo Dano Stroie, strokovno sodelavko pri študiji Evropskega inštituta za 
poklicno izobraževanje (CEDEFOP)
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Najlepše klasične melodije 
v izvedbi POPV
Prednovoletno dogajanje je v rudarskem Velenju popestril Pihalni orkester Premogovnika Ve-
lenje, ki je pripravil že tradicionalni novoletni in drugi abonmajski koncert v koncertni sezoni 
2012/2013. Zgodil se je v soboto, 8. decembra 2012, v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega 
Velenje. Koncertu, ki je bil zaradi velikega zanimanja izveden kar v dveh terminih, je prisluhnilo 
več kot 400 ljubiteljev tovrstne glasbe.

Številne ljubitelje orkestrske glasbe 
je na koncert velenjskih godbenikov 
pospremila debela snežna odeja, 
ki je pričarala pravo zimsko idilo. 
Kot naročeno za novoletni koncert, 
ki je tudi tokrat predstavljal vrhu-
nec njihovega vsakoletnega dela in 
ustvarjanja, s katerim vedno znova 
navdušujejo svoje poslušalce. Tokrat 
so obiskovalce presenetili z repertoar-
jem najlepših klasičnih melodij zna-
menitih skladateljev W. A. Mozarta, 
Leroya Anderona, Georga Gershwina, 
Slavka Avsenika in drugih. 

Ideja o programu 
dozoreva počasi
»Ideje o izbiri koncertnega programa 
se v meni porajajo zelo dolgo. Zave-
dam se, da je 90 odstotkov uspeha 
ravno v izbiri programa. Med posa-
meznimi skladbami iščem rdeče niti, 

Novoletni koncert velenjskih godbenikov je bil tudi tokrat vrhunec njihovega ustvarjanja v iztekajočem se letu. 
(foto: Metka Marić)

V okviru abonmajskega 
programa koncertne sezone 
2012/2013 bodo na sporedu še 
trije koncerti. 

16. januarja 2013 boste lahko 
prisluhnili Novoletni plesni 
simfoniji v izvedbi Filharmo-
nije NOVA. 

Pihalni orkester Akademije za 
glasbo v Zagrebu se bo pred-
stavil 1. marca 2013. 

Pihalnemu orkestru Pre-
mogovnika Velenje pa boste 
lahko ponovno prisluhnili 
24. aprila 2013, ko bodo s 
spomladanskim koncertom 
sklenili tokratno koncertno 
sezono.

skušam sestaviti zgodbo, predvsem 
pa poslušalcem posredovati pozitivno 
energijo, ki jo daje glasba,« pravi di-
rigent in umetniški vodja Pihalnega 
orkestra Premogovnika velenje Ma-
tjaž emeršič, ki se zaveda, da je tudi 
v glasbi inovativnost ključ do uspeha. 
Emeršič dodaja, da že danes razmišlja 
o prihodnjih koncertih. »Pravi izziv je 
združiti energijo članov, ki štejejo od 
15 do 72 let, in jo preusmeriti v so-
dobno izvedbo skladb, ki so zanimive 
za orkestrsko glasbo.« Tudi dvojni 
novoletni koncert je bil naporen 
preizkus njihovega znanja, ki pa so ga 
odlični glasbeniki opravili z odliko.

Izjemni glasbeniki in 
nepozabne melodije
Godbeniki so koncert začeli z Mozar-
tovo uverturo iz opere Figarova svat-
ba. V nadaljevanju sta se na klavirju 
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Koncert so popestrili izjemni solisti, ki so se predstavili na klavirju, marimbah in 
pozavni. (foto: Metka Marić)

predstavila izjemna solista – Davorin 
Dolinšek je zaigral Anderonov kon-
cert za klavir in orkester v C duru, 

Melanholija jesenskih dni
je nalila kelihe zlate,
ki zdaj se bleščijo,
a padajo v sivino neke noči.
Razkošna jesen
vsa v zlatih barvah,
se je ujela na listih platane,
ovijalke pod arkadami
soncu kradejo zlati sij.
Tam v parku glej,
počiva še mlado dekle,
ki globoko sanja,
oči ima zaprte,
roke razprostrte
pije jeseni omamni cvet.

Še pevec z violino v rokah
strune oglaša na zvoke
jesenskih melodij.

Je listje v parku 
razmetano po klopeh
pod krošnjami visokih dreves.

In potok v strugi globoki,
ki prečka ga jez,
neslišno, neslišno dalje drvi;
breza ob njem nemo stoji.

Jata ptic 
na njene posede se veje.
V pticah je čuden nemir;
sredi jesenskih ozar
v slovo pojejo pesmi poletja.
 
Klošar, ki išče si strehe
za zimske dni,
nosi pri srcu žalost,
nikjer ne najde utehe;
nebodigatreba je za ljudi.

Sonce,
je v tem letnem času
zaigralo himno jeseni.
Jutranji mrak teme
in zvezde z neba
s težavo prežene,
nizko za gorami caplja,
pa vendar se malo nasmiha,
nam upanje daje,
da ob zatonu jeseni
zopet sonce nam vstane.
S svojimi žarki
postalo bo vedno močnejše
in veselo iz dneva v dan
bolj nas bo grelo.

Čutimo:
vse v naravi nekdo ureja.
Za mnoge:
On, ki je rojen bil,
da te odreši,
nam upanje daje 
in vero v sončne dni.

Tako bodo zvezde igrale
svoj nočni ples,
ko nas bo grelo sonce
kot mogočni kres,
in ko bomo v tej toplini
z milimi srci v novem letu
ljubezen in srečo delili 
z vsemi ljudmi.
Naj naša topla beseda,
na obrazu radosten smeh
vsak dan v prihodnjem letu
iskri se v naših očeh.

Naj starost ne vodi v samoto,
ko obraz je utrujen, naguban,
naj oči zaiskrijo, srce zažari,
ko babico, dedka
vnuk si želi,
a vnukinja z njima ljubezen deli.

Martin Pustatičnik

Rok Rednjak pa valček kvinteta Avse-
nik Tam, kjer murke cveto, ki ima 
posebno mesto v zgodovini slovenske 

glasbene dediščine. Po premoru smo 
prisluhnili skladbi Exultate, ki nas je 
spomnila na to, kako malo je včasih 
treba, da smo srečni. Na afriškem tol-
kalu marimba sta se predstavila Janez 
Marin in David Slatinek, oba člana 
Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje, Gershwinovo arijo iz leta 
1935 pa je na pozavni zaigral Luka 
Logar. Novoletni program so izvrstni 
godbeniki sklenili s skladbo o avstrij-
ski cesarici Sissy z naslovom Elisabe-
th musical. Navdušeno občinstvo je 
zahtevalo dva bisa, ki sta še dodatno 
popestrila z glasbo prežeti večer. 
Držite se svojih sanj in naredite vse, 
kar je treba, da jih spremenite v re-
sničnost – s tem voščilom in povabi-
lom na prihodnji abonmajski koncert 
so se člani orkestra poslovili od svojih 
poslušalcev.

Metka Marić
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Prihaja december, zato so naše misli uprte v bližnje praznične dneve vse tja do novega leta. To je čas, ki nas povezuje s števil-
nimi voščilnicami. Spomnimo se na sorodnike, znance, prijatelje in kolege, s katerimi smo dolga leta skupaj delali in z njimi 
doživeli veliko nepozabnih dogodkov. 
Vsem omenjenim poklanjam pesem Jesen se poslavlja ter vam želim vesele praznike in srečno novo leto.

JESEN SE POSLAVLJA – letu 2013 nazdravlja
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Člani Športnega društva 
Skupine PV plesali celo noč
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Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je ob 
koncu leta z 9. plesom zaznamovalo svojo 10. obletnico 
delovanja. V Večnamenskem domu v Vinski gori so zaple-
sali 1. decembra letos. Plesa se je udeležilo tristo članov in 
članic. Predstavnica športnega društva jožica Peterlin je 
v svojem govoru povzela delovanje društva skozi vsa leta. 
Dejala je, da so v društvu v času delovanja postorili veliko 

dobrega, da bi članom popestrili življenje na področju 
športa in rekreacije. Ponosni so, da jim sodelavci zaupanje 
vračajo oz. izkazujejo s članstvom, ki presega število 5.000. 
Predsednik športnega društva skupine Premogovnik 
velenje robert lah je v pozdravnem govoru zaželel vsem 
članom in njihovim družinskim članom vse najlepše v letu 
2013. 

Dobra glasba in dober program sta prisotne ogrela in zabavala do jutranjih ur. (foto: Jožica Peterlin)

Pozdravni govor predsednika ŠD Roberta Laha 
(foto: Jožica Peterlin)

Tudi igrice so bile zabavne. (foto: Jožica Peterlin)
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Barbarin tek za vse starosti
V nedeljo, 9. decembra 2012, se je v Velenju zbralo kar 224 tekačev, ki so se pomerili v štafetnem 
teku. Narava je poskrbela, da je tokratni tek sv. Barbare v okolici Škalskega jezera potekal na za-
sneženem terenu, kar pa tekmovalcev ni oviralo pri doseganju izjemnih rezultatov.

Že osmo leto zapored je bil na velenjskem stadionu in v 
okolici Škalskega jezera izveden Tradicionalni štafetni 
tek sv. Barbare. Športno društvo Skupine Premogovnik 
Velenje, ki je organizator teka, je tudi letos v Velenje 
privabilo številne tekače, ki se niso ustrašili zahtevnih 
zimskih razmer. Številna ekipa je zaslužna za to, da so bile 
poti očiščene in da je vse potekalo tako, kot se za takšno 
prireditev spodobi.  

56 ekip oz. 224 tekačev
Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 224 tekačev oziroma 
56 ekip, kar je skoraj toliko kot lani, ko je bilo rekordno 
število tekačev. Premogovnik Velenje sta zastopali dve 
ekipi – ekipa športnega društva skupine Premogovnik 
velenje 2 (A. Žavbi, R. Kožar, V. Tovornik in V. Kašnik) je 
dosegla tretje mesto v kategoriji od 120 do 199 let oziro-
ma 10. mesto v skupni razvrstitvi, ekipa Premogovnik 1 
(A. Živko, S. Meža, V. Arzenšek in D. Kralj) pa je osvojila 
drugo mesto v kategoriji nad 200 let oziroma 13. mesto v 
skupni razvrstitvi. 
Predsednik športnega društva skupine Pv robert lah 
je v imenu organizacijskega odbora povedal: »Tek, ki ga 
prirejamo v počastitev praznika sv. Barbare, je že nekaj let 
zelo dobro obiskan. Leta 2005, ko je bil tek organiziran 
prvič, se ga je udeležilo samo 50 tekačev. Zdaj je teh že 
skoraj petkrat toliko in prihajajo iz cele Slovenije. Dobra 
obiskanost je odraz skrbne organizacije, sproščenega raz-
položenja in izjemno dobro pripravljene proge.« Lah je še 
dodal, da so zadovoljni tekači spodbuda za organizacijo že 
devetega teka sv. Barbare v prihodnjem letu.
gonilna sila teka sv. barbare je stane Meža, ki rekreativ-
no teče že 20 let. Meža je zadovoljen glede celotne ekipe, 
ki je sodelovala pri pripravi teka: »Še posebej se zahvalju-
jem ekipi iz PV Investa, ki je zaslužna za ureditev tekaških 

Nekaj zanimivosti z letošnjega teka
Ekipe so si nadele simpatična imena, kot so Turbo 
srčki, Kepice, Smrkci, Optimisti, Gosenice, Hitri 
polžki, Virus in drugi.
Najmlajša ekipa je skupno štela samo 38 let, najsta-
rejša 295 let.
Med tekmovalci je bil tekač iz Španije, ki je doka-
zal, da je mogoče v zimskih razmerah dobro teči 
tudi v kratkih hlačah.
Za pripravo na tek je odlično poskrbel Center za 
nego telesa Zana, ki je tekačem nudil vodeno vadbo 
na kolesih za spining.
Največ ekip se je prijavilo iz Športno-rekreativnega 
kluba Celje, kar petnajst.
Najuspešnejši so bili tekači iz Tekaške šole Živko.

Številna ekipa je zaslužna za to, da so bile poti očiščene in da je vse 
potekalo tako, kot se za takšno prireditev spodobi. (foto: Hans)

Najmlajša ekipa, ki je skupno štela samo 38 let, in najstarejša ekipa, 
ki je štela 295 let. (foto: Hans)

poti. Kljub zahtevnim zimskim razmeram jim je uspelo 
dobro pripraviti progo. Zahvaljujem se tudi službi Infor-
matika Premogovnika Velenje, ki je poskrbela za nemoten 
računalniški prikaz rezultatov.«

50 minut in 5 sekund
absolutni zmagovalci so postali člani ekipe tekaška šola 
živko I (P. Plohl, R. Živko, Z. Ahtik in S. Brecl), ki so 
13-kilometrsko progo (4 kroge po 3.250 metrov) pretekli 
v 50 minutah in 5 sekundah. Samo 3 sekunde kasneje je 
na cilj prispela ekipa Panaceo (M. Janjatovič, D. Šimnič, S. 
Mujkič in L. Pajk) in tretje mesto je osvojila ekipa Fast and 
furious – Hitri in besni (K. Dolar, M. Mlinar, B. Robida in 
T. Pliberšek). 

Metka Marić
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Atletski klub Velenje si že več deset let 
prizadeva prispevati k utripu mesta, 
doline preko atletike ter organizacije 
športnih prireditev: promovira 
vrednote športa, zdrav način življenja, 
sodelovanje ter vestno in trdo delo. 
Klub, ki je zaradi dolgoletne tradicije, 
organizacije prireditev in partnerstev v 
različnih projektih prepoznaven tudi v 
Evropi, se zaveda pomena trajnostnega 
razvoja, okoljske ozaveščenosti in 
družbene odgovornosti. Te vrednote 
ga povezujejo tudi z dolgoletnim 
sponzorjem in podpornikom 
Premogovnikom Velenje, ki s svojim 
delovanjem kaže odločnost in izjemne 
rezultate tudi pri doseganju ciljev 
trajnostnega razvoja.  
Atletski klub se je z željo, da bi svoja 
prizadevanja in prizadevanja glavnega 
pokrovitelja na tem področju predsta-
vil tudi mednarodni športni in atletski 
javnosti, prijavil na razpis za nagrade 
Evropske atletske zveze za inovacije v 
športu za leto 2012. Bienalno nagrado 
Evropska atletska zveza podeljuje že 

Trajnostni razvoj postaja pomembno vodilo delovanja različnih mednarodnih organizacij, institu-
cij, podjetij, društev in drugih aktivnih soustvarjalcev sodobne družbe. Okoljska ozaveščenost in 
družbena odgovornost sta pri tem ključnega pomena. Kljub zavedanju o pomembnosti trajnostne-
ga razvoja je uspehe na tem področju zelo zahtevno dosegati, še posebej v zdajšnjih ekonomskih 
razmerah. 

Nagrada Atletskemu klubu Velenje za projekt 
Uvajanje in izvajanje projekta trajnostnega 
razvoja v Atletskem klubu Velenje

od leta 2000. Žirija, ki ji predseduje 
članica predsedstva Evropske atletske 
zveze dr. Sylvia Barlag (sestavlja jo še 
pet uglednih članov s področja znano-
sti in športa iz vse Evrope), podeljuje 
nagrado v petih kategorijah: odprta 
kategorija, trenerstvo, tehnologija, 
promocija in trajnostni razvoj za iz-
jemne dosežke in prispevek k razvoju 
navedenih področij v atletiki.
Na področju trajnostnega razvoja je 
nagrada letos pripadla Atletskemu 
klubu Velenje za projekt z naslovom 
»Uvajanje in izvajanje projekta traj-
nostnega razvoja v Atletskem klubu 
Velenje«, ki ga je pripravil Luka Stei-
ner. Predsednica žirije dr. Sylvia Barlag 
je povedala, da je zaradi številčnosti 
prijav, letos jih je bilo več kot 40, in ka-
kovosti prijavljenih projektov letošnja 
odločitev bila še posebej zahtevna. 
»Atletski klub Velenje se lahko pohvali 
z večletno uspešno organizacijo na-
cionalnih in mednarodnih prireditev 
na najvišji ravni. Ta nagrada je veliko 
priznanje za Atletski klub Velenje in 

Evropsko prvenstvo v krosu 2011 v organizaciji AK Velenje (foto: Hans)

tudi njegovega dolgoletnega partnerja 
Premogovnik Velenje ter kaže na dej-
stvo, da smo sodoben klub z jasnimi 
razvojnimi cilji. Gotovo je to dodaten 
motiv za atlete in vse, ki delujemo v 
klubu, za nadaljnje delo v atletiki,« 
je povedal predsednik velenjskega 
atletskega kluba mag. Marjan Hudej. 
»Po uspešno izvedenem Evropskem 
prvenstvu v krosu, ki je potekalo lani, 
je to še eno veliko priznanje klubu 
ter zahvala vsem tistim, v prvi vrsti 
Premogovniku Velenje, ki nam stojijo 
ob strani in verjamejo, da lahko dose-
gamo dobre rezultate. Naše uspešno 
partnerstvo je dokaz, da je trajnostni 
razvoj pomemben tudi v športu in 
da pomaga poudariti naše skupne 
uspehe.«  
Več informacij glede nagrad za inovacije, 
ki jih podeljuje Evropska atletska zveza, 
si lahko preberete na internetni povezavi 
http://www.european-athletics.org/
innovation-awards/11463-2012-inno-
vation-award-category-winners-na-
med.html.

Luka Steiner
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Psihološki pomen pravljic
Pravljice so ena najstarejših oblik besedne umetnosti. So bogata zakladnica ljudske domišljije, 
iznajdljivosti in modrosti, odsevajo pa tudi življenje v preteklosti. Otroci se jih ne naveličajo poslu-
šati, prevzamejo pa tudi odrasle. Poslušanje pravljic je ena najboljših razvojnih spodbud za otroka. 
To je poudarjal že Albert Einstein, ki je na vprašanje, kaj brati otroku, da bo postal znanstvenik 
njegovega kova, odgovoril: »Če želite imeti pametnega otroka, mu pripovedujte pravljice. Če želite 
imeti še pametnejšega otroka, mu pripovedujte še več pravljic«.

Šele od 19. stoletja naprej so pravljice 
namenjene otrokom. Pred tem so jih 
pripovedovali predvsem odraslim, 
recimo pri delu na polju, ob kmečki 
peči, na dolgih poteh. Pravo zmago-
slavje so dosegle z razvojem tiska, v 
območje literature pa sta jih ponesla 
brata Grimm, ki sta leta 1812 izdala 
svojo znamenito knjigo Otroške in 
hišne pravljice. Dobrih dvajset let 
kasneje je svojo prvo zbirko pravljic 
izdal danski pravljičar Hans Chri-
stian Andersen. V njegovih zbirkah 
najdemo tudi Grdega račka, Kraljično 
na zrnu graha ter Cesarjeva nova 
oblačila – pravljice, ki navdušujejo 
tudi danes, dve stoletji kasneje.  Pa 
so pravljice še primerne za današnji 
čas? Da. Njihova vloga je izjemno 
pomembna, tako v razvojnem, psiho-
loško-socialnem in vzgojno-izobraže-
valnem smislu (Kucler, 2002). 
Pravljica otroku posreduje tradi-
cionalne vrednote, kot so dobrota, 
zaupanje, poštenje, ljubezen, pomoč 
bolnim, nemočnim, drugačnim. V 
pravljicah se skrivajo številni napot-
ki, nasveti ter izkušnje, ki otrokom 
koristijo. S poslušanjem in branjem 
zgodb se na enostaven način naučijo 
osnovnih življenjskih izkušenj in 
čustev. Poleg enostavnih, denimo 
ljubezni in strahu, spoznavajo še bolj 

zapletene emocije, kot so sovraštvo, 
zavist, ljubosumje, razočaranje. Z vži-
vljanjem v prizore se učijo sočustvo-
vanja. Pravljica je otroku nekakšno 
notranje ogledalo, ki vzburi njegovo 
domišljijo, hkrati pa nakaže rešitev 
težav in vprašanj, ki ga vznemirjajo. 
Pravljica daje občutek varnosti. V 
njej veljajo vnaprej določena pravila, 
ki jih spremljajo tipični mehanizmi: 
prepovedi, zapovedi, prerokbe. Ti 
pri otroku utrjujejo vero, da se nič 
ne zgodi po naključju, življenje pa 
je smiselno, urejeno in zato varno 
(Kucler, 2002). Otrok se identificira z 
dobrimi liki, se vanje vživi in »skupaj 
z njimi« premaguje ovire na poti do 
cilja. Preko tega spoznava, da življenje 
ni vedno lahko in da se mora za mar-
sikatero dobrino pošteno potruditi. 
Dobro na koncu premaga zlo, kar pri 
otroku posredno povečuje samoza-
upanje in pozitivno samopodobo, 
ki sta bistvenega pomena na poti 
odraščanja. Pomen pravljic je tudi v 
tem, da spodbujajo otroško domišljijo 
in ustvarjalnost, spodbujajo k igri in 
sprostitvi ter bogatijo besedni zaklad. 
Predstavljajo nekakšen most med 
otrokom in odraslim, ki s tkanjem 
nevidnih čustvenih vezi postaja ve-
dno bolj trd in stabilen. Zaradi teh (in 
drugih) dejavnikov pravljica nikoli ne 

bo izgubila na svoji vrednosti.
»Ko bodo otroci odrasli, bodo zgo-
dnje izkušnje nedvomno izpuhtele, 
tisto, kar ima vrednost za osebno rast 
in razvoj, pa bo ostalo nekje v njih. To 
ni izgubljeno in ni zapravljeno. Vse, 
kar se v življenju zgodi, pusti sled, 
dobro ali slabo. Želimo, da si otroci 
zgradijo skladišče zadovoljujočih in 
bogatih izkušenj, da bodo imeli nekaj, 
na čemer bodo lahko gradili vse 
življenje …« (Cass, 1967, po Kucler, 
2002). Ljudje, ki v otroštvu niso bili 
deležni poslušanja pravljic, ki niso 
imeli možnosti verjeti v škrate, kralje 
in kraljice, prince in princeske, v 
drobne čudeže in pravljične skriv-
nosti, v življenju pogosteje klonejo 
pred ovirami (Kucler, 2002), nimajo 
življenjskih ciljev in pogosteje iščejo 
izhod v drogah in nasilju. 
Praznični december je pravi čas za 
potovanje v domišljijski in fantazij-
ski svet, zato sebi ali komu drugemu 
privoščimo dobro pravljico. Morda 
tisto najljubšo iz otroških dni, ki nas 
bo popeljala nazaj v magični in brez-
skrbni svet. 

Alja Krevh

vir: Kucler, M. (2002). Pravljica kot 
socialnopedagoška intervencija. Socialna 

pedagogika, 6(1), str. 21–46

Pravljica ne prevzame le otrok, ampak tudi marsikaterega odraslega. (vir slike: www.arenaconsulting.net)



5454

TRETJI POLČAS

Branje je zakon

Richard Flanagan – 
Neznana teroristka
Verjamete vsemu, kar preberete ali 
slišite v medijih? Imate včasih obču-
tek, da vas opazuje veliki brat, da na 
svetu ni več kotička, kjer nismo do-
segljivi, sami, neopazovani? Če tudi 
vi ugotavljate, da je svet vse manjši, 
ker nam mediji približajo ljudi, kraje 
in dogodke z drugega konca planeta, 
a nas vse hkrati »zasledujejo« na vsa-
kem koraku, potem vam priporočam 
v branje knjigo Neznana teroristka. 
Pupa živi svoje življenje in ima čisto 
preproste sanje: ustvariti si dom. De-
nar zanj si služi kot barska plesalka, 
ob čemer spoznava, kako si moški 
čarajo navidezni svet užitkov in vzne-
mirjenja, ob tem pa hote spregledajo 
laži in prevare. A Pupa ima svoj načrt 
– dom in kasneje v njem tudi kanec 
ljubezni.
In ravno ko posije žarek upanja, se še 
včeraj povprečna ženska dobesedno 
prebudi v dan kot najbolj iskana tero-
ristka. Preganjajo jo mediji in javnost, 
zaslepljenost ljudi s predsodki, stereo-
tipi in lažmi jo v lovu nanjo prižene 
do roba. 
Ko boste ta zelo lepo berljivi triler 
prebrali do konca, se boste morda 
vprašali: »Ali je naše življenje vnaprej 
načrtovano? Kaj če ljudje niso to, za 
kar se izdajajo? Kdo ima pravo moč?«

Randy Pausch – Zadnje 
predavanje
»Čas je vse, kar imate … in morda 
boste nekega dne ugotovili, da ga 
imate manj, kot si mislite.« Randy 
Pausch
Včasih je treba prebrati tudi knjigo z 
žalostno vsebino, brez srečnega kon-
ca, knjigo, ob kateri tečejo solze. Ker 
se potem bolj zavemo lastne sreče, 
vrednosti vsake ure, ki jo živimo, in 
vsake osebe, ki jo imamo radi.
Knjiga Zadnje predavanje se bere 
lepo, tekoče in ima pravzaprav veselo 
vsebino. Če seveda ne bi že v uvodu 
prebrali, da jo je napisal moški, ki je 
vedel, da ima neozdravljivo bolezen 
in bo kmalu umrl. Moški, ki ima 
ljubečo ženo in tri krasne otroke, ki 
bodo ostali brez očeta, preden bodo 
zrasli in preden bo najmlajši imel 
spomine nanj. Zato je zanje napisal to 
knjigo in jim z njo predal svoje neiz-
merni optimizem, voljo do življenja, 
upanje, trmo, nasvete, izkušnje, želje 
in sanje. Umrl je julija 2008.
Vse to je predal tudi nam, bralcem. 
Berite, jočite, zamislite se in bodite 
srečni, da ste, kar ste, da imate, kar 
imate.

Eckhart Tolle – Zdaj!
»Resnično tvoj je samo ta trenutek. 
V njem se nahaja tvoja moč, zaklad 
tvojega življenja in dar ozdravljenja,« 
piše na naslovnici tega vodnika za 
samouresničenje. In ker je pred vrati 
(spet) novo leto in smo preživeli 
napovedani konec sveta, je ZDAJ 
pravi čas, da se odpravite na potova-
nje vase.
»Včeraj je minil, jutri šele pride. Torej 
imamo samo danes. Začnimo,« je 
dejala mati Tereza. To je resnica, ki se 
je sicer dobro zavedamo, ampak … 
Oziramo se v preteklost in želimo 
popraviti napake, obžalujemo, da si 
zaradi premalo poguma in samoza-
vesti marsičesa nismo upali storiti, 
obžalujemo izrečene besede, ki so 
za leta zapečatile zamere ali v nas 
zakuhale jezo. 
Načrtujemo prihodnost, hrepenimo, 
sanjamo, da bomo čez mesec dni, čez 
leta, ko bomo … karkoli že. Imeli do-
volj denarja, živeli v boljši zvezi, imeli 
drugo službo, bomo upokojeni. Med-
tem pa se je rodilo novo jutro, tekel je 
nov dan in prišel je še en večer.
ZDAJ lahko kaj naredimo, se pre-
budimo, začnemo, spremenimo, 
doživimo in zaživimo. Vsak dan je 
priložnost za nov začetek. In vse, kar 
si želimo doseči in lahko dosežemo, 
se skriva v nas: moč, volja, ljubezen, 
mir, energija, resnica. 
Srečno ZDAJ in v novem letu!

Diana Janežič
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Kotiček za jezik

slabše, prepovedano boljše, dovoljeno
izgleda kaže, videti je, zdi se
iztrošen zrabljen, izčrpan, oslabljen, uničen
konec koncev navsezadnje
na ta način tako
na drug način drugače
na noben način nikakor
predpogoj prvi, poglavitni, temeljni pogoj
posvetiti pozornost nameniti pozornost
vzpodbujati spodbujati
še kako zelo, nadvse, izredno

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

Naše delo je ogledalo naših sposobnosti. Zapisane besede so naše ogledalo.

Ali si bila včeraj res v življenj-
ski nevarnosti?
Na tem svetu je res nekaj naj-
bolj nevarnega – živeti, vendar 
je nam vsem zagotovljeno, da 
bomo živeli do smrti. Torej 
gospa ni bila v življenjski 
nevarnosti, temveč je bila v 
smrtni nevarnosti.

Kadar je zapis nepravilen, 
svoje ogledalo »beremo« 
takole!
Narobe: Profesor, katerega predavanje 
je preveč zapleteno, med študenti ni 
priljubljen.
Pravilno: Profesor, čigar predavanje 
je preveč zapleteno, med študenti ni 
priljubljen.
Svojino edninske moške oblike izra-
žamo z zaimkom čigar, sicer upora-
bljamo zaimek kateri  (ljudje, katerih 
zahteve …; stranka, katere prošnjo 
…).

Narobe: Prispevek so izročili priredi-
telju, ki se jim je toplo zahvalil.
Pravilno: Prispevek so izročili prire-
ditelju, in ta se jim je toplo zahvalil.
Neprimerna je raba oziralnega za-
imka, ki ga uporabljamo za izražanje 
tistega, kar se zgodi šele po dogodku, 
o katerem govori glavni stavek.

Zakaj moramo napisati mate-
rin kruh, toda materni jezik?
Ker je materin svojilni pridev-
nik; vprašam se, čigav kruh je 
najboljši.
Materni pa je vrstni pridevnik, 
po katerem se vprašamo, ka-
teri jezik govorimo, ne čigav. 
Torej, materni jezik.

Nepravilno: Tisti njegov nov priroč-
nik mi je zelo dobrodošel. Nenadoma 
stopi preme neznani gospod.
Pridevnik izraža določnost in nedo-
ločnost s posebno obliko. Nedoločna 

je, če je lastnost prvič omenjena, z 
določno obliko pa zaznamujemo že 
znano lastnost pridevnika.
Pomagamo si z vprašalnico kateri za 
določno obliko in kakšen za nedoloč-
no (lep, dober, zanimiv).
Pravilno: Tisti njegov novi priročnik 
mi je zelo dobrodošel. Nenadoma 
stopi predme neznan gospod.

Vrstni pridevniki, pridevniki 
za kazalnimi zaimki in zaim-
kom ves imajo vedno določno 
obliko (pralni, vrtalni, tisti 
nenavadni, ves ljubi svet); 
svojilni pridevniki in pridev-
niki za zaimkom vsak imajo 
nedoločno obliko (očetov, 
vsak nov, vsak uspešen). 

Nepravilno: Pišem zapisnik. Z zapi-
snikom se dolgo ukvarjam. 
Namesto da ponavljamo iste samo-
stalnike, uporabljamo zaimke. 
Pravilno: Pišem zapisnik. Z njim se 
dolgo ukvarjam.

Ali imate kaj za pripomniti?
Imam, in sicer, da zveza za + 
nedoločnik v knjižnem jeziku 
ni dovoljena.
Pravilno: Imate kaj pripomni-
ti? Imate kakšno pripombo?

Še tole. Glagol ima tvorni ali aktivni 
način izražanja (nagradim, sprejmete, 
iščemo) in trpni ali pasivni način (si 
nagrajena, bom sprejeta, se išče).
Napačno: Tukaj se ocenjuje sodelavce 
po posebnih merilih. Koncert je bil 
organiziran.
Pravilno: Tukaj ocenjujejo sodelav-
ce po posebnih merilih. Koncert so 
organizirali.
Veliko boljša je torej raba tvornika.

Dragica Marinšek

viri: Cikcak po pravopisu, Danica Cedilnik; 
Jezik naš vsakdanji, Janez Sršen

foto: Hans
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SilveStrovanje v Hotelu BarBara v FieSi
Ste še neodločeni, kje bi preživeli najdaljšo in najlepšo noč leta? 

V Hotelu Barbara v Fiesi pripravljajo nepozabno silvestrovanje, ki vas bo napolnilo z energijo za 
prihajajoče dni v letu 2013. 

Zakaj ne bi izkoristili ugodne ponudbe in se poleg plesa ob silvestrski večerji prepustili še morskim 
užitkom s kopanjem v hotelskem bazenu in skokom iz savne naravnost v morje? 
Še je nekaj prostih mest po akcijski ceni že od 189 evrov.  
Pričakuje vas prijazno hotelsko osebje, ki se bo potrudilo, da se boste ob dobri hrani in pijači počutili kar 
najbolj prijetno.  

Več podrobnosti dobite na telefonski št. 05 61 790 00 oz. na elektronskem naslovu hotel.barbara@siol.net.

Praznični recept
PEČENO JABOLKO V 
TESTU Z MANGOVO 
OMAKO
 
sestavine za 4 osebe
4 majhna jabolka
15 dag maslenega testa
1 jajce za premaz
nadevi
Makov nadev
2,5 dag maka
beljak
1 žlica sladkorja
orehov nadev
2,5 dag orehov
beljak
1 žlica sladkorja
skutin nadev
5 dag skute
1 beljak
1 žlica sladkorja
vaniljin sladkor
omaka
1 mango
3 žlice sladkorja, vaniljin sladkor, rum

Jabolka olupimo in jim izdolbemo 
sredino. Razvaljamo testo, ga razde-
limo na štiri kvadrate in jabolka po-
ložimo na sredino vsakega kvadrata. 
Pripravimo nadeve. Za makov nadev 
beljak stepemo s sladkorjem v trd 
sneg, dodamo mak in z maso napol-
nimo tretjino vsakega jabolka. Skutin 
in orehov nadev naredimo enako kot 
makov. Ko jabolka napolnimo, vsa-
kega zavijemo v mošnjiček. Po vrhu 

mošnjičke premažemo z razžvrklja-
nim jajcem. Pečico segrejemo na 180 
stopinj Celzija in jabolka pečemo 10 
minut. Ponudimo jih z omako, ki jo 
pripravimo tako, da mango olupimo, 
odstranimo semena in ga skuhamo 
do mehkega. Nato dodamo sladkor, 
vaniljin sladkor in malo ruma ter s 
paličnim mešalnikom zmešamo.
Recept so prispevali kuharji iz Vile 
Široko Šoštanj. Dober tek!



5757
URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN

STANOVANJA

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

Etaža: 2/3
Cena: 135.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 85.000 EUR

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

Etaža: 3/5
Cena: 54.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

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

Etaža: 8/8
Cena: 76.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 68.000 EUR

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

Etaža: P + K
Cena: 120.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 97.000 EUR

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

Etaža: VP
Cena: 89.000 EUR

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

Etaža: 5/8
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 6/8
Cena: 73.000 EUR

1-SOBNO
Lokacija: Kope
Zgrajeno: 1986
Velikost: 35 m2

Etaža: 2/2
Cena: 53.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva
Zgrajeno: 1961

Velikost: 66 m2

Etaža: 4/10
Cena: 73.200 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Desni Breg
Zgrajeno: 1963
Velikost: 109 m2

Etaža: 2
Cena: 120.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Stantetova
Zgrajeno: 1982
Velikost: 60 m2

Etaža: 4/4
Cena: 70.000 EUR

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

Etaža: 4/8
Cena: 80.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 59.000 EUR

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

Etaža: 12/14
Cena: 83.000 EUR

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

Etaža: 9/9
Cena: 52.000 EUR

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

Etaža: 4/14
Cena: 92.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Šoštanj,
Obnovljeno: 2008
Velikost: 54 m2

Etaža: 2/2
Cena: 45.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje
Obnovljeno: 2006
Velikost: 80 m2

Etaža: 4/5
Cena: 80.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Šoštanj
Zgrajena: 1964
Velikost: 17 m2

Etaža: 4/5
Cena: 25.000 EUR

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

Etaža: 5/8
Cena: 65.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Desni breg
Zgrajeno: 1963
Velikost: 109 m2

Etaža: 2
Cena: 100.000 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 334.000 EUR

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

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parcele: 
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

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

Velikost parcele: 
220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirana: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele: 
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

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

Velikost parc.: 
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

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

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

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

Velikost parcele: 
1445 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajena: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele:
826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

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

Velikost parcele:
451 m2

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

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1979
Velikost: 400 m2

Velikost parc.: 606 m2

Etažnost: K + P + N
Cena: 195.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Veliki vrh, 
Paška vas
Zgrajena: 2012
Velikost: 100 m2

Velikost parc.: 1300 m2

Etažnost: P + N
Cena: 150.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Obnovljena : 2000
Velikost: 250 m2

Velikost parcele:
527 m2

Etažnost: K + P + N
Cena: 175.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Metleče
Adaptirana: 2006
Velikost: 45 m2

Velikost parc.: 500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 80.000 EUR

PARCELE

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

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Vinska Gora,
Pirešica
Velikost: 677 m2

Cena: 23.000 EUR

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

Cena: 65.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lom nad 
Topolšico
Velikost: 600 m2

Cena: 12.000 EUR

POSLOVNI 
PROSTORI

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

Etažnost: pritličje
Cena: 100.000 EUR

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

Etažnost: pritličje
Cena: 50.000 EUR

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

Etažnost: pritličje
Cena: 95.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEFON:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

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

Ob boleči izgubi drage mame 

Frančiške kotnik 
se zahvaljujem sodelavkam in 
sodelavcem v podjetju Pre-
mogovnik Velenje za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče 
in drugo pomoč.

Hvala vsem, ki ste jo pospre-
mili na njeni zadnji poti.

sin Anton z družino

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

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 
4,4-5,9 l/100 km in 114-137 g/km.

Novi ŠKODA Rapid, že za 11.999 €.

“Žena mi je naročila, 
 naj polepšam vrt.”

Novi ŠKODA Rapid. Da vas bodo imeli še bolj radi.

SkodaRapidVrt PraprotnikRudar132x187 V01.indd   1 12/11/12   10:05 AM

zaHvala

Ob boleči izgubi dragega 
očeta 

stanislava lamprehta 
se iskreno zahvaljujem kolek-
tivoma Premogovnika Velenje 
in Gost, sindikatoma SPESS 
in Gost, vsem sodelavcem in 
prijateljem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in 
drugo pomoč.
Posebna hvala za sodelovanje 
pri obredu s častno stražo in 
z rudarskimi simboli prapor-
ščakom, Pihalnemu orkestru 
Premogovnika Velenje, go-
vorniku za poslovilne besede 
in vsem, ki ste mojega očeta 
pospremili na njegovi zadnji 
poti.

sin Darko z družino

v sPoMIn

Milanko kondić

1959–2003

Desetletje mineva, odkar je odšel. Tako 
nenadoma in nepričakovano je zapustil svoje 
najdražje in kolektiv podjetja Gost, v katerem 
je pustil velik pečat.

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate in mu kdaj prižgete svečko.

Milanko, ostajaš v naših srcih.
vsi njegovi

zaHvala

Ob boleči izgubi drage mame 

ane grm
 se iskreno zahvaljujem Sin-
dikatu Premogovnika Velenje 
za darovano cvetje in sveče ter 
sodelavcem v Elektroslužbi 
HTZ OUTN 3J za izrečena 
sožalja in denarno pomoč.

sin Vili z družino
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NENASIČEN OGLJIKOVODIK 
KATEREGA MOLEKULA 
VSEBUJE DVA ATOMA 

OGLJIKA, ETEN

RDEČE VINO 
IZ OKOLICE 

BORDEAUXA

NEKDANJA 
NEMŠKA 

SMUČARKA 
MITTERMAIER

NIKOLAJ
OMERSA

IZKUPIČEK

PINGVINOM 
PODOBNA 

PTICA SEVER-
NEGA MORJA

NAJNIŽJI 
ROB STREH

REŠEVALNI 
GORSKI 

ČOLN

TROPSKO 
DREVO, 
KI DAJE 

DRAGOCEN 
LES

INKOVSKI 
VLADAR

ZARASLO ZE-
MLJIŠČE, RUT

KAMION

REKA NA 
PELOPONEZU, 

EVROTAS

VOJAŠKI 
OBRAMBNI 
MINISTER

LOVSKA 
DRUŽINA

SLOVNIČAR

GRMIČASTA 
VRTNA 

RASTLINA, 
GEORGINA

MATERIAL, KI JE 
PRI VARJENJU 

ZMEHČAN

MOŠTVO

ITALIJANSKI 
IZSELJENCI

AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

PRIPADNIK 
INDIJAN. 
PLEMENA 
APAČEV

ŽLEZA PRI 
MOŠKEM, KI 
PROIZVAJA 
SEMENSKO 
TEKOČINO, 
OBSEČNICA

ŽIVALI
ISTE

VRSTE

KDOR
OKREVA

PO
BOLEZNI

VELIKA
PTICA
UJEDA

PRIMORSKA
REKA

TOMAŽ
DOMICELJ

SRNJI SAMEC

NAŠA PEVKA 
(MAJDA)

ZELENICA V 
PUŠČAVI
IZNAKA-
ŽENOST

BOLGARSKI 
PISATELJ

PELIN

UPANJE

MESTO, KJER SO LESENI 
DELI TESNO POVEZANI

LETALIŠČE

ŠKRJANCU 
PODOBNA PTICA

OSNOVNA 
KOLIČINA

POŽELENJE

GERMANSKI
BOG

KRATKO 
ODRSKO 

DELO

SVETIŠČE
VELIK MORSKI 
SADEŽ BREZ 

KLEŠČ

NAŠ SLIKAR 
(RIHARD)

KATJA
TRATNIK

VSAK OD 
ŠESTIH ZA-
DNJIH ZOB, 

KONČNIK

ODISEJEV 
OTOK

POSODA ZA 
KUHANJE

PESNICA
ŠKERL

DROBEN
DEL

POTRDITEV 
DIPLOMATA 

PRI DRŽAVNI 
SPREJEMNICI

DNEVNIK, 
DNEVNI 
ZAPISKI

ALFI

NIPIČ
IZBRANA
DRUŽBA

KDOR POJE 
ALT

TONE
LAPAJNE

MUPSLIM. 
SVETA VOJNA

HELENA
BLAGNE

JOPIČ IZ GOSTE TKANINE, 
KI ŠČITI PRED VETROM

KOZMONAVTKA

PEKOČA
KORENIKA

GUSTAV
IPAVEC

PRIPADNIK
ILIROV

ITALIJANSKI
IGRALEC

(RAF)

ZRAK
(LATIN.)

RENATA
TEBALDI

PLAČILNO 
SREDSTVO

DALJINA

NAŠ 
DRAMATURG

 RATEJ
JANKO KOS

AMERIŠKI 
IGRALEC

WALLACH

ZELO HITRA 
STEPSKA 

ZVER

NAPRAVA ZA 
SEGREVANJE 

VODE, 
GRELNIK

DEL
TENIŠKE

IGRE

ZVEZNA 
DRŽAVA 
V ZDA

EKONOMIST-
KA MLAKAR

ARGON

PREBIV. PO-
LARNIH DEŽEL
ANGL. PEVEC 

JOHN

OSAMITEV

IZTOK
REMS

RIBIŠKE 
VILICE

POBARVANO 
PECIVO

PARADIŽ,
EDEN

LAETITIA
CASTA

MOJZESOV
BRAT

TKANINA 
ZA ZAVESE

PRITOK 
DONAVE V 
ROMUNIJI

JACK
LONDON

28. ČRKA RU-
SKE AZBUKE

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

DOMNEVNO 
HIMALAJSKO 

BITJE

NIČVREDNI
LJUDJE,
SODRGA

MESTO
V DALMACIJI

SVETO
REŠNJE

TELO

NEKDANJI 
NORVEŠKI 
SMUČAR 
SKARDAL

VINO
IZ

ISTRE

TRETJI POLČAS

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 10/2012, je geslo: »RGP DESET LET«.
Nagrajenci so: Gabriela Rebernik, Šoštanj, Damir Huremović, Velenje, Petra Jeraj, Velenje. 
O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. Čestitamo!

Nagradna križanka
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Novo leto je kot nov nepopisan list v knjigi želja. 
Želimo vam, da bi ta list popisali s čim lepšimi spomini na minulo leto

in z lepimi željami za prihodnost!

Vse dobro v letu 2013 vam želi Skupina Premogovnik Velenje.

Srečno!

tel.:  +386 (0)3 898 40 00
faks: +386 (0)3 898 40 40
e-pošta: htz@rlv.si
www.htz.si

HTZ Velenje, I.P., d.o.o., 
Partizanska cesta 78,
3320 Velenje

ID za DDV: SI66669413 | Matična št.: 1470647 | TRR pri NLB, d.d, Ljubljana: 02426-0088967382 | SWIFT/BIC: LJBASI2X | IBAN: SI56 0242 6008 8967 382
Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Celju, registrska številka vložka: 063/10704300 | Osnovni kapital družbe: 6.721.695,00 EUR
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