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UVODNIK

Enotni lahko dosežemo 
vse cilje
Le kaj zapisati o letu, ki je bilo precej zahtevno, pa tokrat 
ne mislimo v proizvodnem smislu, saj je na tem področju 
letos skoraj vse teklo tako, kot smo načrtovali oz. še bolje, 
saj smo dosegli kar nekaj vrhunskih dosežkov?
To lahko potrdimo z novimi rekordnimi rezultati na odko-
pu –50 B v jami Pesje. Na tem odkopu smo 24. septembra 
dosegli rekordno proizvodnjo v celotni zgodovini pridobi-
vanja premoga, doseženo na le enem odkopu, primerljivo 
v evropskem in tudi svetovnem merilu. Presegli smo na-
mreč mejo 2 milijonov ton (skupno je bilo na tem odkopu 
nakopanih 2 mio 320 514 ton). 
Sodobna odkopna oprema pa ne vodi le k rekordnim 
dosežkom, temveč mora v prvi vrsti vsak dan zagotavljati 
varno in zanesljivo obratovanje. S tem ciljem smo odkop 
G2/C v jami Preloge, ki je naš prvi odkop, ki bo v celo-
tnem času delovanja dolg več kot 200 metrov, opremili z 
novim pridobivalnim strojem, novim podporjem in od-
kopnim transporterjem Joy 7, ki je v času od obratovanja 
na odkopu G2/B pred dvema letoma doživel pomembno 
konstrukcijsko spremembo. Rekonstrukcija odkopnega 
transporterja je plod tesnega sodelovanja strokovnjakov 
Premogovnika Velenje in zunanjih strokovnjakov.
Prav tako po načrtih naših strokovnjakov in v sodelovanju 
s proizvajalcem je bilo narejeno tudi hidravlično podporje 
nove generacije, ki smo ga v oktobru montirali na nov 
odkop –50/C v jami Pesje. 88 sekcij novega hidravličnega 
podporja je izdelanih iz zelo kvalitetnih materialov ter 
prilagojenih razmeram v našem premogovniku.
Vse to potrjuje, da Premogovnik Velenje sodi med najbolj-
še in tehnološko vrhunsko opremljene rudnike v Evropi 
in po svetu. Da poleg proizvodnje vsakodnevno skrbimo 
tudi za trajnostni razvoj in družbeno odgovorno ravnanje 
v okolju, katerega sestavni del smo že 135 let, se je znova 
pokazalo s priznanji, ki jih prejemamo že nekaj let zapored 
– uvrstili smo se med finaliste za nagrado horus – druž-
beno odgovorno podjetje, med Energetsko učinkovita 
podjetja in med 101 najboljšega zaposlovalca v Sloveniji v 
okviru projekta Zlata nit.
Pa vendar se je bilo s tem letom potrebno spoprijeti na 
čisto drugačen način, kot smo vajeni. Kadar so težave v 
proizvodnji, vemo, kako jih odpraviti, saj znamo stopiti 
skupaj, strniti naše vrste, zagrabiti, poprijeti za delo – pri 
tem nam pomaga tudi vrhunska oprema, ki je vedno 
pogosteje plod domačega inženirskega znanja. K temu 
pripomorejo tudi naše značajske lastnosti, kot so tovari-
štvo, solidarnost, pripadnost, pripravljenost priskočiti na 
pomoč …
Toda letos se nismo spoprijemali s proizvodnimi težavami 
– na prepreke smo naleteli na povsem drugačnem terenu. 
Najbolj smo bili razočarani, ko so nekateri v medije načrtno 
posredovali dvome v izračune zalog premoga in njegove 

kurilne vrednosti, čeprav smo na vse pristojne organe 
posredovali vsa potrebna dokazila in potrdila, da je zalog v 
našem pridobivalnem prostoru dovolj do konca obratovalne 
dobe bloka 6, kar je še letos marca potrdila tudi Komisija za 
ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin. 
S tem, ko določeni ljudje dvomijo v strokovnost naših zapo-
slenih, ki na tem področju delajo tudi že po 20 let, bodo v 
javnosti spodkopali predvsem lastno kredibilnost. Ne naše. 
Ne kredibilnosti in velike strokovnosti naših sodelavcev, 
katerim so to priznali tudi v podjetju Pöyry, ki je izdelalo 
skrbni pregled B6 za potrebe Evropske banke za obnovo in 
razvoj, in to celo z izrazom »Excellent operation«.
Pa nas tudi to ne bo ustavilo v želji doseči vse zastavljene 
cilje, ki so pred nami. Uresničiti vizijo in vse razvojne na-
črte, ki smo si jih zadali za obdobje do leta 2054. Tako kot 
smo enotni rudarji, tako mora ostati enotna tudi vsa naša 
dolina. In noben cilj ne bo nedosegljiv.
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, vsi skupaj 
smo se trudili, da je leto, ki je za nami, uspešno, in na kate-
rega smo resnično lahko ponosni. Obeležili smo 135-letni-
co delovanja, v rudarski stan smo sprejeli že 50. generacijo 
rudarjev – novincev, iz česar se jasno vidi, da se ponovno 
vedno več mladih odloča za naš poklic, in nam zagotavlja, 
da se nam zaradi tega za prihodnost ni bati.
Želim vam, da praznične dni preživite v miru, brez stresa, 
obkroženi z ljudmi, ki so vam blizu, in da novo leto 
pričnete polni optimizma, dobre volje in delovnega elana 
– kajti tudi v prihodnjem letu bomo potrebovali vso vašo 
pomoč, znanje in sodelovanje.
SREČNO!

dr. Milan Medved, direktor
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Spoštovani sodelavke in sodelavci!

NOVOLETNE POSLANICE

Leto, ki se poslavlja, je bilo zelo razgi-
bano, lahko bi celo zapisal neobičaj-
no, zato ga bomo v spominu ohranili 
z mešanimi občutki. Prepričan sem, 
da je raven sodelovanja delavcev pri 
upravljanju v Premogovniku Velenje 
na zavidljivi ravni. To dokazujejo 
dejstva, da smo bili dobro obveščeni, 
spremljali smo vse zadeve in sodelo-
vali pri vseh tistih, ki se nanašajo na 
vplivanje na vsebino in organizacijo 
dela ter na določitev in izvajanje 
aktivnosti, namenjenih izboljšanju 
delovnih razmer, humanizaciji delov-

nega okolja in doseganju uspešnega 
poslovanja družbe. 
Veliko je bilo dogodkov, s katerimi se 
lahko zaposleni pohvalimo v izte-
kajočem se letu, zato bom izpostavil 
samo enega, in sicer zagotovili smo 
planirano količino premoga – celo 
nekaj nad planom – in jo tudi prodali 
po konkurenčni ceni. Za tak dosežek 
smo zaslužni vsi zaposleni, seveda 
vsak na svojem področju. 
Kot že 135 let smo tudi letos dokazali, 
da znamo in hočemo delati ter da so 
naši dosežki primerljivi v svetovnem 
merilu, na kar smo lahko upravičeno 
ponosni. Veliko truda moramo v 
prihodnje še vložiti v zmanjševanje 
delovnih nezgod ter zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu. 
Čeprav je december čas, ko naj bi se 
obrnili v pretekle dni in se ob dobro 
opravljenem delu predvsem veselili, 
ne morem mimo aktualnih dogajanj, 
ki zadevajo TEŠ 6, ki je za nas in za 
bodoče generacije izjemnega pomena. 
Blok 6 je za nas energetski, ekonomski, 
okoljski in socialni projekt, ki bo zago-
tavljal delovna mesta v Termoelektrar-
ni Šoštanj in Premogovniku Velenje še 
za naslednje generacije. Vendar se, žal, 
pojavljajo ljudje, ki sedijo v Ljubljani 
v toplih sobah, ob prižganih lučeh, 

gledajo televizijo in se borijo proti pro-
jektu, ki ni pomemben le za Šaleško 
dolino, ampak je strateškega pomena 
tudi za Slovenijo. 
Postavlja se vprašanje, kdo so ljudje, 
ki v medije načrtno plasirajo zgodbe, 
da Blok 6 ni dober projekt in da zalog 
kvalitetnega premoga v naši dolini 
ni dovolj. Člani Sveta delavcev bomo 
skupaj s Sindikatom aktivno spremljali 
dogajanja pri projektu. Verjamem, da 
bomo, če bo potrebno, vsi zaposleni, 
kot radi rečemo, »skup stop‘li« in se 
borili za našo prihodnost. 
Še nekaj delovnih dni je pred nami, 
naredimo si jih čim lepše, predvsem 
pa varne. Vsem zaposlenim, Sindi-
katu in vodstvu PV, se v imenu Sveta 
delavcev zahvaljujem za dobro sode-
lovanje v letošnjem letu, z željo, da 
prihodnje leto v prid vseh zaposlenih 
sodelovanje še izboljšamo. 
Božično-novoletne dni preživite v 
krogu svojih najdražjih z dobrimi 
željami in srečo. V novem letu pa 
vam želim veliko zdravja, sreče in 
medsebojnega razumevanja.

Miran Božič, 
predsednik Sveta delavcev PV

Srečno 2011!

Leto 2010 je bilo v delovanju Sindika-
ta Premogovnika Velenje razgibano, 

tako na področju reform, ki si jih je 
zadala vlada RS, kot znotraj Sindi-
kata. Verjamem in upam, da smo 
ustrezno in v okviru vaših pričako-
vanj odreagirali na vse izzive, ki so se 
pojavili. 
Bili smo priča kar nekaj napadom 
na projekt Blok 6 Termoelektrarne 
Šoštanj. Verjamem, da se vsi zaveda-
mo, kako pomemben je za zaposlene 
v Premogovniku Velenje. Pri tem 
delo še ni končano, ker nas verjetno 
tudi v letu 2011 še čakajo aktivnosti v 
podporo gradnje bloka 6. 
Čaka nas tudi referendum glede 
pokojninske reforme. Prav tako 
teče nujno potrebna prenova aktov 
Sindikata. Trdno sem prepričan, da si 
člani sindikata, pri tem mislim na vse 

člane sindikata v Skupini Premogov-
nik Velenje, želite vplivati na izvolitev 
predsednika sindikata na neposre-
dnih tajnih volitvah. Te so predvidene 
v začetku leta 2011. 
Verjamem, da bomo skupaj, ko se 
bomo ob zadnjem letošnjem šihtu 
ozrli na odhajajoče leto, ugotovili, da 
smo veliko postorili in da lahko z op-
timizmom zakorakamo v novo leto.
Sindikat Premogovnika Velenje želi 
v letu 2011vsem svojim članom in 
vsem zaposlenim v Skupini Premo-
govnik Velenje ter vašim družinskim 
članom obilo sreče, zdravja in oseb-
nega zadovoljstva! 

Ferdinand Žerak,
predsednik Sindikata 

Premogovnika Velenje
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NOVOLETNE POSLANICE

V sanjah in željah srečujemo priložnosti

Življenje prinaša izzive in priložnosti, 
ki jih ljudje včasih sprejmemo, včasih 
pa jih spustimo mimo. Letos se je 
meni pokazala priložnost, ki sem jo 
iskala nekaj let. Izziv je bil tvegan – 
vsaj toliko, kolikor bi me dvignil iz 
običajne rutine, postavil pred nove 
naloge, v novo okolje, med nove ljudi. 
Prav to je tisto, česar se največkrat 
ustrašimo. Bomo zmogli, se bomo 
znašli, bomo znali in končno – zakaj 
bi zapustili varno okolje, spremenili 
navade, razmišljanje, se morali učiti 
na novo?
A če tega ne storimo, obstanemo, 

zastanemo. Zato sem izziv, priložnost 
sprejela. Z novim letom se zame zač-
ne novo poklicno in tudi življenjsko 
obdobje, zaposlila se bom namreč v 
Centru starejših PV Zimzelen. 
To tudi pomeni, da bom sklenila do-
brih 25 let dela v Uredništvu Rudarja 
oziroma internih medijev. Teorija 
pravi, da je dobro, če menjamo službo 
vsakih sedem let. Morda je včasih to 
bilo lažje, danes, ko nas dobre (marsi-
koga pa niti slabe) službe ne čakajo za 
vsakim vogalom, pa je to veliko težje 
storiti.
Pa vendar nimam občutka, da je bilo 
preteklih 25 let enoličnih, dolgoča-
snih, da sem stala na mestu. Prav 
nasprotno, to so bila leta stotin 
zanimivih zgodb ljudi, dogodkov, 
srečanj, dobrih in manj dobrih novic. 
Spremenilo se je podjetje – od SOZD 
REK, kjer sem začela, prek Rudnika 
lignita Velenje do Premogovnika 
Velenje. Ni šlo le za spremembe imen, 
šlo je za resnične spremembe v or-
ganizaciji, načinu dela, razmišljanju, 
temeljnih usmeritvah, razvoju, načr-
tih, viziji. Spremenila se je tehnologija 
dela, dodajali smo nove interne me-
dije. Za internega novinarja vsekakor 
veliko priložnosti za ustvarjalno delo.
Drage sodelavke in sodelavci, spošto-
vane bralke in bralci Rudarja! 

Na vseh 25 let imam zelo lepe spomi-
ne. V njih mi ostajajo obrazi, imena 
in zgodbe ogromnega števila ljudi, s 
katerimi sem sodelovala v uredništvu, 
v uredniških odborih, pri organizaciji 
dogodkov, pa sodelavcev in sodelavk, 
s katerimi sem se pogovarjala o njiho-
vem delu, jih predstavila in skupaj z 
njimi ustvarjala novice. 
Hvala vsem, ki ste mi pri delu po-
magali, me spodbujali, motivirali, 
učili. Hvala vsem sodelavcem, ki so s 
sodelovanjem pri ustvarjanju Rudarja 
postali dopisniki.
Veseli me, da je Rudar priljubljena 
interna revija, cenjena med sodelavci, 
pri strokovni javnosti ter da jo želijo 
prebirati tudi upokojeni sodelavci. 
Naklada Rudarja je 4.000 izvodov, a 
vem, da je bralcev veliko več. 
Hvala vsem, ki ostajate zvesti Rudarju 
in ki v njem najdete kakšno zanimivo 
branje zase. Ostanite bralke in bralci 
Rudarja še naprej!
Zagotovo se bomo še srečevali. Osta-
jam v Skupini Premogovnik Velenje, 
zdaj pa se bom z drugačnim delom 
trudila za njen razvoj, dobro ime in 
dobre novice.
V novem letu in še vseh potem vam 
želim vse dobro!

Diana Janežič

Recept za dobro leto
Leto se izteka in ko se oziramo na prehojeno pot, vidimo, kaj smo v 
skoraj preteklem letu postorili. Poleg dobrih stvari so bile seveda tudi 
napake, ki jih bomo poskušali popraviti. 
V dneh, ko obračamo zadnje liste leta 2010, sodelavcu, prijatelju, 
sorodniku in še komu sežemo v dlan in voščimo najboljše želje. Zato 
v imenu Sindikata podjetja HTZ Velenje vsem zaposlenim v Skupini 
Premogovnik Velenje in tudi vsem drugim, ki prebirate naš časopis, 
pošiljam tole čestitko!
Vzemi dvanajst mesecev, jih natančno očisti vsake grenkobe, skoposti, 
malenkosti in strahu ter razdeli vsak mesec na trideset oziroma enain-
trideset delov, tako da bo vse skupaj zadostovalo za eno leto. 
Vsak dan posebej vzemi eno do dve tretjini veselja in humorja. Dodaj 
tri zvrhane žlice optimizma, žličko strpnosti, zrnce ironije in ščepec ob-
zirnosti. Vse bogato prelij z ljubeznijo. Pripravljeno jed okrasi še s šopki 
malih pozornosti in z vedrino serviraj.

Branko Smagaj,
predsednik Sindikata HTZ Velenje

Srečno!
Vsem sodelavkam in sodelav-
cem v Skupini Premogovnik 
Velenje želimo vesele in lepe 
božične praznike, v novem 
letu 2011 pa veliko zdravja 
in zadovoljstva v zasebnem 
življenju ter dobrega sodelo-
vanja in uspehov na delovnih 
mestih.
Svet delavcev HTZ Velenje
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Uspešna menjava nosilnih 
vrvi izvoznega stroja GHH

Vodja področja Vzdrževanje Pavle skornšek je povedal, 
da za vzdrževanje te opreme izdelajo letni plan večjih 
vzdrževalnih del, na podlagi rezultatov preventivnih pre-
gledov pa  med letom vključijo tudi dodatne vzdrževalne 
posege. V skladu z letnim planom sta bila izvedena dva 
strokovno in tehnološko zelo zahtevna remonta ventilator-
ja 1 in 2 v Ventilatorski postaji Šoštanj. 
Skornšek: »Pri pregledih izvoznega stroja GHH na jašku 
NOP smo tako pri vizuelnih pregledih kot z defektoskop-
skimi pregledi v letu 2010 ugotavljali, da se stanje na eni 
od dveh zgornjih nosilnih vrvi postopno slabša. Odločili 
smo se za izredno nabavo in menjavo obeh zgornjih nosil-
nih vrvi. Menjavo smo izvedli med 20. in 22. novembrom. 
Menjavo je izvedla vzdrževalna skupina Strojne službe 
Klasirnica, ki je tudi sicer zadolžena za vzdrževanje izvo-
znega stroja. Menjava vrvi predstavlja eno zahtevnejših 
vzdrževalnih del, zato je bila skrbno načrtovana. Delavci 
so dobili zelo natančna navodila za tehnološki potek del s 
posebnim poudarkom za varno delo. 
Ocenjujem, da so bila vsa dela pri menjavi vrvi izvedena 
kvalitetno, po planu in brez nezgode. Za to vzdrževalno 
skupino je bil to letos že tretji večji zahteven remont in si 
za opravljeno zaslužijo vse pohvale.« 

Kakovost jeklenih vrvi je pomembna
Iz zgodovine jeklenih vrvi lahko povemo, da smo imeli 
odlične in slabe komplete jeklenih vrvi. Do leta 2000 z vrv-
mi nismo imeli problemov, prav tako nismo poznali besed 
prelomi, poškodbe posameznih žic v vrvi. Po tem letu smo 
od istega proizvajalca dobili slabše vrvi, vendar po tehnolo-
ških predpisih in standardih popolnoma ustrezne. 

Zaposleni na področju Vzdrževanje skrbijo za montažna in vzdrževalna dela rudarske opreme v 
jami, njihova posebna pozornost pa je namenjena postrojenju na površini. Med te postroje spadajo 
glavne ventilatorske postaje, centralna kompresorska postaja, izvozna stroja, odvozna oprema in 
ogrevalne naprave, vse pa so vitalnega pomena za normalno obratovanje jame. 

Vodstvo Premogovnika Velenje se je zaradi slabih izkušenj 
odločilo za menjavo dobavitelja in je skladno s standardi 
zagotavljanja varnosti zahtevalo nakup izvozne vrvi od 
najkvalitetnejšega dobavitelja. Menjava je bila načrtovana 
takoj ob dobavi novih vrvi. 
Do zdaj lahko vzdrževalci, predvsem pa tehnični kader, ki 
je odgovoren za vzdrževanje, zagotovimo, da sta v podjetju 
varnost in kakovost na prvem mestu. 
Za varnost je treba poskrbeti že pred montažo. Montaža ni 
dovoljena brez trdnostnega preizkusa vrvi neodvisne insti-
tucije, ki je registrirana za taka dela. Pri tem preizkusimo 
posamezne žice tako na upogib in natezno trdnost in šele 
na podlagi poročila o ustreznosti je dovoljena montaža. 
Takoj po montaži je predpisan izredni defektoskopski 
(magnetno induktivni) pregled vrvi, nato pa vrv pregledu-
jemo skladno s Pravilnikom o prevozu ljudi in materiala 
po premogovniških jaških.

Organizacija dela
Menjava vrvi je timsko delo, kjer posameznik svoje 
kvalitete dosledno podredi rezultatu dela skupine. Delo 
je opravilo 20 delavcev, ki so bili razporejeni v tri time na 
treh lokacijah, in sicer dovozišče, stolp in strojnica GHH. 
Dela potekajo na treh med seboj povezanih, vendar vidno 
oddaljenih mestih. Koordinacija del je naloga nadzornika 
v strojnici GHH, saj on lahko vodi in organizira vnaprej 
dogovorjen, planiran postopek kot celoto.
V jami na koti –42 ima vsak posameznik konkretne zadol-
žitve. Nadzorniki in delavci skrbijo predvsem za kontolo 
torzijskih napetosti ter preprečitev možnosti vrtenja vrvi. 
S tem omogočijo enakomerno porazdelitev sil v obeh 

Previjanje in priprava vrvi morajo biti brez najmanjše po-
škodbe.

Kletka v stolpu
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vejah. Vsako vrtenje vrvi pri montaži povzroči med obra-
tovanjem skozi celo življenjsko dobo različno raztezanje in 
večkratne postopke meritev sil v posamezni veji z izravna-
vo na pogonskem kolutu.
V stolpu je skrb skupine namenjena predvsem varovanju 
starih in novih vrvi pred pobegom v jamo, saj najmanjša 
napaka pomeni lom vsega, kar se nahaja v šahtni cevi. 
Prav tako je pomembno, da se delo v stolpu odvija takrat, 
ko se delavci na dovozišču umaknejo z dela, saj je možen 
padec orodja ali kakršnega koli dela.

Postopek menjave vrvi
Delo se začne s podlaganjem zahodne kletke na dovozišču 
in ob sočasnem dvigu vzhodne kletke v prosti višini. S tem 
zavarujemo kletke proti pomiku in nato sprostimo vrvi za 
menjavo.Naslednja faza je varovanje vrvi proti pobegu v 
stolpu in izvlek zahodnih koncev vrvi na za to pripravlje-
no z gumi trakom zaščiteno površino pred strojnico GHH.
Medtem se montira navijalni kolut na boben pogonskega 
koluta GHH ter v jami montirajo sani za gibanje vrvi po 
šahtni cevi. V nadaljevanju se vrv spoji s sponami na vrvni 
kolut,  v stolpu se popusti prižema in nato se vrv lahko 
navije na pogonski kolut. Vrv navito na pogonski kolut 
nato s pomočjo pomožnega navijalnega vitla odstranimo 
iz izvozne naprave.
Montaža nove vrvi teče po obratnem postopku. Najprej 
se prek montažnega koluta vrv navije na navijalni kolut 

izvoznega stroja GHH, nato se po montaži pomožnih 
sani spusti v jamo, kjer jo skupina pritrdi v vezni pribor 
zahodne  kletke.
Postopek se ponovi dvakrat. Sledi postopek v obratnem 
vrstnem redu kot na začetku menjave, kjer se kletke spro-
stijo s proste višine in proste globine. Prične se postopek 
poizkusnega obratovanja. Proizvajalci vrvi v podatkih o 
vrvi napišejo, da je lahko raztezek tudi do enega odstotka, 
kar na našo montažno dolžino pomeni tudi do 5,3 metra. 
Postopki krajšanja pri montaži so zato daljši, izkušnje 
in praksa pa so pokazali, da je vrv z največjim začetnim 
raztezkom delovala najbolje. Pri jekleni vrvi raztezanje v 
podanih tolerancah pomeni kvaliteto, na življenjsko dobo 
pa bistveno vplivata elastičnost in žilavost. 
Menjava je bila opravljena  v predvidenem roku. Dela so 
potekala skladno s planom menjave, pri tem pa smo za to 
delo usposobili skupino, ki bo prevzela vzdrževanje v pri-
hodnosti. Prav tako je bil pravilno izbran termin menjave 
vrvi, o kakovosti nove jeklene vrvi pa lahko montažna 
skupina pove le najboljše.
Omeniti velja, da je pri menjavi vrvi poleg strojnega dela 
Vzdrževanja kot vedno sodelovala tudi Elektro služba in 
da sta ves čas bila vključena tudi strojni in elektrotehno-
log. Posameznikov pri izvedbi remonta ne bom omenjal, 
ker je bilo ključnega pomena timsko delo in brez tega delo 
ne bi bilo kvalitetno opravljeno. 

Vito Čanč, foto V. Čanč, A. Drev 

Varovanje vrvi proti pobegu in strah zbujajoča višina, zato brez spoštovanja varnostnih predpisov ne gre.

Montaža vrvnega koluta v strojnici GHH Vrv je zavarovana in pod budno kontrolo.
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Reševalci vedno pripravljeni, 
z željo, da ne bi posredovali
V soboto, 4. decembra, je v Premogovniku Velenje potekala letošnja zaključna reševalna vaja članov 
Jamske reševalne čete. Na njej je sodelovalo 109 članov čete, vaja pa je bila sestavljena iz dveh delov. 

Predpostavka prvega dela vaje je bila, 
da je prišlo do močnega izhajanja 
plinov iz vrtine na odkopu –50 B v 
jami Pesje. Dežurni Premogovnika 
je ob 4.45 skladno z načrtom obram-
be in reševanja izvedel umik vseh 
zaposlenih z ogroženega območja v 
jami. Ob umiku je bilo ugotovljeno, 
da pogrešajo štiri sodelavce in za 
njihovo iskanje so takoj formirali dve 
jamski ekipi.
Vajo je vodil novi glavni tehnični 
vodja Proizvodnje Ivan Pohorec, ki 
je kmalu po začetku vaje ocenil, da 
je potrebna reševalna akcija večjega 
obsega. »Ob 4.58 smo sklicali celotno 
reševalno četo, formirali smo še štiri 
zunanje ekipe, v jami postavili bazo 
reševanja, kamor so bili najprej pre-

neseni ponesrečenci, nato pa smo jih 
transportirali na površino. Ocenjujem 
je, da je vaja potekala hitro in učinko-
vito,« je dejal ob njenem koncu.
V drugem delu vaje pa so preizkusili 
še, kaj se dogaja v jami ob izpadu 
ventilatorske postaje Pesje. Z osmimi 
tričlanskimi ekipami so na določenih 
merilnih mestih merili plinsko stanje 
pred ukrepi in po njih. Ta del je vodil 
vodja rudarskega projekta Zračenje 
vinko kotnik, ki je po vaji povedal: 
»Tudi ta del vaje je potekal dobro. 
Zbranih je bilo veliko koristnih 
podatkov, o tem, kako hitro se zaplini 
zrak v jami, če obstane zračenje, ter 
kakšne so smeri gibanja zraka. Za te 
primere imamo izdelane simulacije, 
tokrat pa smo preverili dejansko sta-

nje. Meritve bodo podrobneje obdela-
ne in nato predstavljene vodstvu.« 
V prvem delu vaje je aktivno sodelo-
valo 30 reševalcev, skupaj z vodstvom 
reševanja, ponesrečenci in opazovalci 
pa 45 reševalcev. V drugem delu vaje 
je sodelovalo 25 reševalcev.
Drugi člani Jamske reševalne čete, ki 
niso bili vključeni v ta dva dela vaje, 
so delali v jami na štirih lokacijah: 
pospravljali so konstrukcijo traka 56 
v severni talninski zvezi, demontirali 
cevi v južnem baražnem nadkopu ter 
čistili dostavno progo etaže odkopa 
–130 A in glavni odvoz, to je trake 10, 
20 in 30. V tem delu vaje je skupno 
sodelovalo 41 reševalcev. 
Ob koncu vaje je zbrane reševalce 
nagovoril direktor dr. Milan Medved, 
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ki se je vsem zahvalil za trud, ki so ga 
letos vlagali v skupni projekt, kot je 
dejal: biti vedno pripravljen, z željo, 
da ne bi bilo treba posredovati. 
»Vaša ključna naloga je, da ste pripra-
vljeni ter psihično in fizično sposobni 
prenašati obremenitve, ki jih mar-
sikdo od vas še ne pozna, ker ni bil 
izpostavljen resnim situacijam v jami. 
Zato bomo treningu takšnih situacij 
različnih razmer namenjali veliko 
pozornost. 
Čestitam vsem, ki ste zasnovali in 
izpeljali letošnjo vajo. V drugem delu 
vaje je šlo za dejanski izklop zračenja 
jame, ne le za simulacijo, in če bi se 
to zgodilo, bi to bila zelo zahtevna 
situacija,« je dejal dr. Medved.
Dr. Medved je nato podal še naj-
aktualnejše informacije v zvezi z 
dogajanjem v zvezi s projektom Blok 
6, zalogami premoga in področjem 
odkopavanja ter dogajanji v HSE in 
energetiki. Poudaril je, da gre pri tem 
za pritlehno igro posameznikov, ki 
želijo vnesti nemir v Šaleško dolino in 
spreti lokalno skupnost s Premogov-
nikom Velenje in TEŠ. 
»Premogovnik Velenje je lahko 
uspešno podjetje le ob dobrem so-
delovanju z lokalno skupnostjo tako 
Šoštanja kot Velenja, saj ima v vsaki 
občini polovico območja. Za nas je 
pomembno, da ne glede na lokalno 
politično strukturo dobro sodelujemo 
z obema občinama, saj močno kreira-
mo življenje in podobo teh občin. Ker 
imamo v rokah prave argumente, sem 
optimist in sem prepričan, da bomo 
s projektom zmagali,« je še dejal 
direktor.

Četa letos ni posredovala 
v jami
Vajo je komentiral tudi svetovalec 
direktorja za področje varnosti in 
vodja Jamske reševalne službe mag. 
Marjan kolenc in med drugim dejal: 
»Zadovoljen sem z oceno in prvo 
analizo prvega dela vaje, ki je pokazal, 
da so člani usposobljeni za oskrbo in 

transport ponesrečencev. Pri vajah pa 
se vedno več težav pokaže v zadevah, 
ki so vezane na tehniko – merilni-
ke, prenose podatkov, računalniško 
podporo. Prepričan sem, da bom kot 
vodja Jamske reševalne službe imel 
veliko dela in bom lahko prispeval še 
h kakšni izboljšavi na tem področju.
Letošnje leto je bilo glede izrednih 
nevarnih dogodkov zelo mirno in 
reševalna četa ni nikoli posredovala. 
Takih let se še nadejamo. 
Letos smo tudi povečali število članov 
čete in je zdaj aktivnih reševalcev več 

Miran Dobravc, Miran Krušnik in Drago Kotnik – med mag. Marjanom Kolencem 
in dr. Milanom Medvedom – so sklenili aktivno delo v Jamski reševalni četi.

Ivan Pohorec je predstavil in analiziral potek vaje.

kot 100, kar je zelo dobro. Pomembno 
je, da imamo precej reševalcev članov 
delovnih moštev na vseh območjih v 
jami, saj ti reševalci lahko najhitreje 
priskočijo na pomoč.«
Na vaji so se poslovili tudi od treh 
članov Jamske reševalne čete: Mirana 
Dobravca, ki je bil aktivni član čete 
16 let, Mirana Krušnika, ki je bil član 
čete 18 let, ter Draga Kotnika, ki je bil 
reševalec 23 let.

Diana Janežič

Proizvodnja november 2010
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

G2/C 110.000 117.768 7.768 107,06 5.353
-50/B 62.700 82.921 20.221 132,25 3.769
-50/C 82.500 55.619 -26.881 67,42 2.528
Proizvodnja 255.200 256.308 1.108 100,43 11.650
Priprave 11.000 15.222 4.222 138,38 692
Skupaj PV 266.200 271.530 5.330 102,00 12.342
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Udeleženci slovesnosti so najprej 
prisluhnili zvokom uglasbene grške 
poezije, ki jo je predstavila mednaro-
dna komorna zasedba Pegasus. Za-
sedbo sestavljajo vrhunski akademski 
glasbeniki iz Slovenije in Grčije: 
Jannis Vagenas, vokal, Veronika Ple-
stenjak, viola, Vanja Ivankovič, flavta, 
Katja Porovne – Silič, kitara, in Tina 
Žerdin, harfa.
Zbrane je nato nagovoril dr. Milan 
Medved. Povzel je začetke in zgodo-
vino izobraževanja za rudarske pokli-
ce in poudaril, da so pretekla prizade-
vanja in zavedanje, kako pomembna 
sta znanje in izobraževanje kadrov 
v različnih poklicih, ki so potrebni 

Z znanjem obvladujemo 
vrhunsko tehnologijo
4. decembra goduje sv. Barbara, zavetnica rudarjev. Ob tem prazniku v Skupini Premogovnik 
Velenje že vrsto let slavimo znanje in pripravimo slovesnost s podelitvijo priznanj sodelavkam in 
sodelavcem, ki so v zadnjem letu s študijem ob delu dosegli višje stopnje izobrazbe. Teh je bilo 
letos 12, slovesnost pa smo pripravili 1. decembra v Muzeju premogovništva Slovenije.

v premogovništvu, prispevali, da se 
lahko danes kosamo z najrazvitejšimi 
rudniki v evropskem in celo svetov-
nem merilu.
Ob tem je dr. Milan Medved pouda-
ril, da je ponosen na vse tiste sode-
lavce, ki prispevajo k izboljšavam, 
inovativnosti, novim spoznanjem in 
dosežkom. »Za čedalje več opreme, 
strojev in idej lahko rečemo, da so 
plod domačega znanja strokovnjakov 
različnih področij, ki združijo svoje 
znanje. 
V letošnjem, 135-letu delovanja Pre-
mogovnika Velenje, je bila dosežena 
skupna količina odkopanega premoga 
v vseh teh letih 220 milijonov ton. 

To smo lahko dosegli le z znanjem 
in vrhunsko tehnologijo, po kateri je 
Premogovnik Velenje prepoznaven 
tudi izven naših meja. Vse to ni delo 
enega samega človeka, temveč moštva 
odličnih strokovnjakov.« 

Rekordni rezultati
V Premogovniku smo si skozi vso 
zgodovino prizadevali slediti naj-
novejšim tehnološkim dognanjem, 
danes pa je visoka stopnja razvoja 
zelo očitna. Optimiziramo in moder-
niziramo delovne procese, zastavlje-
nih imamo nekaj novih razvojnih 
projektov, pri čemer sodelujejo 
strokovnjaki različnih profilov. Vedno 

V zadnjem letu je s študijem ob delu višje stopnje izobrazbe doseglo 12 sodelavk in sodelavcev.
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znova dokazujemo, da obvladujemo 
najsodobnejšo tehnologijo in znamo 
z njo dobro rokovati in da smo 
sposobni še naprej dosegati izjemne 
proizvodne rezultate. 
Prav to smo potrdili letos z novimi 
rekordnimi rezultati na odkopu 
–50 B v jami Pesje, ko je bilo le na 
enem odkopu pridobljenega več kot 
2 milijona ton premoga. Sodobna 
odkopna oprema ne vodi le k rekor-
dnim dosežkom, temveč mora v prvi 
vrsti vsak dan zagotavljati varno in 
zanesljivo obratovanje. S tem ciljem 
smo odkop G2/C v jami Preloge, ki je 
naš prvi odkop, ki bo v celotnem času 
delovanja dolg več kot 200 metrov, 
opremili z novim pridobivalnim stro-
jem, novim podporjem in odkopnim 
transporterjem Joy 7, ki je v času od 
obratovanja na odkopu G2/B pred 
dvema letoma doživel pomembno 
konstrukcijsko spremembo. Rekon-
strukcija odkopnega transporterja je 
plod tesnega sodelovanja strokovnja-
kov Premogovnika Velenje, angleške-
ga proizvajalca odkopne opreme Joy 
ter podjetja Sipoteh.
Prav tako po načrtih naših strokov-
njakov in v sodelovanju s proizva-
jalcem je bilo narejeno hidravlično 
podporje nove generacije, ki smo ga 
v oktobru montirali na novi odkop 
–50/C v jami Pesje. 88 sekcij pod-
porja je izdelanih iz zelo kvalitetnih 
materialov ter prilagojenih razmeram 
v velenjskem premogovniku.
Vlaganja v modernizacijo proizvo-
dnih procesov in v nove razvojne pro-
jekte so naša dolgoročna naloga. Zato 
smo štiri razvojne projekte prijavili 
tudi na razpis Raziskovalnega sklada 
za premog in jeklo za sredstva EU. 
Odobrena so bila sredstva za projek-
ta Cogasout (razplinjevanje lignita) 
in Lowcarb (optimizacija zračenja), 
pozitivno pa sta bila ocenjena še dva 
projekta: I–MINE (Demonstracija 
sodobnih informacijskih in komu-
nikacijskih tehnologij za učinkovite 
procese ter izboljšano varnost pri 
podzemnih premogovnikih) ter 
DWARF (Razvoj inteligentnih sen-
zorjev in procesnih enot).

Čas za čestitke
Dr. Milan Medved in Ivan Pohorec, 
predsednik Društva inženirjev in 
tehnikov, sta čestitala in podelila 
spominska darila letošnjim 12 diplo-
mantom, direktor pa se je zahvalil 

tudi mag. Marjanu Kolencu, dolgo-
letnemu glavnemu tehničnemu vodji 
Proizvodnje, za uspešno in odgovor-
no opravljanje te funkcije. 
»Marjanu Kolencu se želimo v imenu 
Premogovnika Velenje iz srca zahvali-
ti za njegov prispevek v letih opravlja-
nja najodgovornejših del v Premo-
govniku Velenje. Svoje delo je vedno 
opravljal zavzeto in odgovorno, 
hkrati pa je tudi v slovenski rudarski 
stroki zavzel zelo pomembno mesto,« 
je dejal dr. Medved.
Mag. Marjan kolenc se je zahvalil 
vsem sodelavcem, ki so mu pri tem 

Mag. Marjan Kolenc je v spomin na dolgoletno opravljanje funkcije glavnega teh-
ničnega vodje Proizvodnje prejel nadzorniško palico.

delu pomagali in z njim zelo dobro 
sodelovali. Vsem, ki prevzemajo vo-
denje jame, pa je dal nasvet: »Upam 
in želim, da nikoli ne bomo varčevali 
pri vlaganjih v varno delo. Nikoli v 
Premogovniku Velenje ni manjkalo 
idej, znanja, energije in sredstev za 
višanje nivoja varnosti pri delu in že-
lim, da nas ta moto vodi še naprej, saj 
bomo le tako vse druge naloge lažje 
izpolnjevali.«

Diana Janežič

Večer je polepšala uglasbena grška poezija zasedbe Pegasus.
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gregor jeromel, Premogovnik 
Velenje, je na Naravoslovnotehniški 
fakulteti v Ljubljani 7. maja 2010 
zagovarjal nalogo Konstitutivni 
model večkrat porušene krovnine pri 
podzemnem odkopavanju premoga 
in pridobil naziv doktor rudarskih 
znanosti.
drago Potočnik, PV Invest, je na 
Naravoslovnotehniški fakulteti v 
Ljubljani 28. maja 2010 za pridobitev 
znanstvenega magisterija zagovarjal 
nalogo Model stabilnostne analize 
osnovne rudniške mreže in pridobil 
naziv magister rudarskih znanosti.
Helena zaluberšek šumah, HTZ 
Velenje, je na Ekonomsko poslovni 
fakulteti v Mariboru 10. decembra 
2009 za pridobitev znanstvenega 
magisterija zagovarjala nalogo Poslo-
vanje invalidskih podjetij v Sloveniji 
in problemi, povezani s prikazom 
uspešnosti poslovanja invalidskih 
podjetij, in pridobila naziv magistri-
ca znanosti ekonomije in poslovnih 
ved.
samo Mernik, Premogovnik Vele-
nje, je na Visoki komercialni šoli v 
Celju 24. junija 2010 za pridobitev 
strokovnega magisterija zagovarjal 

Letošnji diplomanti

nalogo Strategija izbire optimalnega 
dobavitelja za podjetje Premogov-
nik Velenje, d. d., s poudarkom na 
pogajanjih in pridobil naziv magister 
poslovnih ved.
teodor resnik, HTZ Velenje, je 
na Fakulteti za logistiko v Celju 21. 
junija 2010 za pridobitev strokovnega 
magisterija zagovarjal nalogo Prenova 
logističnih manipulacij v Premo-
govniku Velenje in pridobil naziv 
magistra inženirja logistike.
simon klinc, Premogovnik Velenje, 
je na Fakulteti za organizacijske vede 
v Kranju 25. februarja 2010 zagovar-
jal nalogo Implementacija sistema za 
elektronsko upravljanje z dokumenti 
v podjetju in pridobil naziv diplomi-
rani organizator informatik.
Matej vogelsang, HTZ Velenje, je 
na Fakulteti za logistiko v Celju 31. 
maja 2010 zagovarjal nalogo Predlog 
prenove procesa v pralnici HTZ, i. 
p. c., in pridobil naziv diplomirani 
inženir logistike.
stojan špegel, Muzej premogovni-
štva Slovenije, je na Visoki šoli za 
risanje in slikanje v Ljubljani 1. junija 
2010 zagovarjal nalogo Likovna ume-
tnost in rudarski motiv v Sloveniji in 

pridobil naziv diplomirani slikar. 
romana ramšak, HTZ Velenje, 
je na Fakulteti za varnostne vede v 
Mariboru 24. junija 2010 zagovarjala 
nalogo Priprava, izdelava in uporaba 
načrta varovanja oseb in premoženja 
v gospodarski družbi Premogovnik 
Velenje, d. d., in pridobila naziv 
diplomirana varstvoslovka. 
Helena Cevzar, GOST, je na Visoki 
poslovni šoli DOBA v Mariboru 27. 
novembra 2010 zagovarjala nalogo 
Motivacija in nagrajevanje zaposlenih 
v podjetju in pridobila naziv diplo-
mirana ekonomistka.
lijana ledinek, RGP, je na Fakulteti 
za komercialne in poslovne vede 
v Celju 21. junija 2010 zagovarjala 
nalogo Informacijski sistem upravlja-
nja dokumentov v sodobni pisarni in 
pridobila naziv diplomirana ekono-
mistka.
Ivan dobrovolec, Premogovnik Vele-
nje, je na Naravoslovnotehniški fakul-
teti v Ljubljani 26. februarja 2010 za-
govarjal nalogo Izdelava podzemnih 
etažnih objektov v procesu pridobiva-
nja premoga v Premogovniku Velenje 
in pridobil naziv diplomirani inženir 
rudarstva in geotehnologije.

Čestitke mag. Dragu Potočniku
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Izobraževanje kot izziv

Napovednik izobraževanj za januar 2011

izobraževalna oblika ciljna skupina kraj izobraževanja datum
seminar za strojevodje VDL zaposleni SSJ Zelena dvorana konec januarja
dopolnilni tečaj protieksplozijske 
zaščite 

Jamska elektroslužba in PIZ Šolski center Velenje 19. 1.

Izobraževanje za notranje presojevalce notranji presojevalci Zelena dvorana sredina januarja
tečaj nemščine za zaposlene v Muzeju 
premogovništva Slovenije

delavci muzeja IEMIC začetek januarja

izobraževanje prodajnikov in 
komercialistov

prodajniki in komercialisti HTZ Velenje VZD učilnica konec januarja

eden od sodelavcev, ki so letos 
pridobili višje stopnje izobraz-
be, je tudi samo Mernik, mag., 
iz komercialne službe. v zadnjih 
sedmih letih je bil to njegov tretji 
študij ob delu. kot strojni tehnik 
se je leta 1991 zaposlil v Premo-
govniku velenje in pričel delati na 
ekonomskem področju, zato se je 
odločil pridobiti ekonomska znanja. 
najprej je končal višjo komercialno 
šolo v Mariboru, nato diplomiral 
na Fakulteti za komercialne in 
poslovne vede v Celju, letos pa je v 
isti ustanovi končal še magistrski 
študij komerciale in pridobil naziv 
magister poslovnih ved.
samo Mernik je samostojni ko-
mercialist v Nabavi, njegovo delo je 
nabava širokega spektra različnih 
vrst materiala, največ pa strojnih 
rezervnih delov. Kot je povedal, se je 
za nadaljnji študij odločil predvsem 
zaradi pridobivanja dodatnih znanj, 
ki jih je študijski program nudil. 
»Študij je trajal dve šolski leti, večina 
predavanj je potekala ob petkih in 
sobotah. Veliko je bilo individualnega 
dela pri pripravljanju samostojnih 
seminarskih nalog, ki so bile priprava 
za izdelavo dispozicije magistrske 
naloge. 
Z vsebino in kvaliteto podajanja štu-
dijske snovi posameznih profesorjev 
sem bil zadovoljen, ker smo poskušali 
reševati konkretne probleme v podje-
tjih, v katerih so bili zaposleni sošolci 
iz moje študijske skupine.«
Mernik pridobljeno znanje uporablja 
pri raziskavi nabavnega trga, poga-
janjih z dobavitelji in analiziranju 

pridobljenih ponudb. Rad bi opravil 
še poglobljeno raziskavo o zadovolj-
stvu dobaviteljev s podjetjem Pre-
mogovnik Velenje, ki jo je predstavil 
v magistrski nalogi, vendar jo zaradi 
omejitve obsega naloge ni mogel izve-
sti bolj podrobno, kot si je zamislil. 
Z možnostmi za izobraževanje, ki 
jih nudi podjetje, je zelo zadovoljen. 
»Glede na to, da je naše podjetje vr-
hunsko tehnološko opremljeno, se je 
treba za učinkovito vodenje tehnolo-
ških in poslovnih procesov nenehno 
dodatno izobraževati. Zato ocenju-
jem, da ima vodstvo podjetja dobro 
strategijo in posluh za vse tiste, ki 
izkazujejo željo in ambicijo za dosego 
višjega nivoja znanja.«
In kaj svetuje sodelavcem, ki morda 

razmišljajo o študiju ob delu, a še 
oklevajo?
Samo Mernik: »Študij ob delu je v 
vsakem primeru velika obremenitev 
in predstavlja zelo stresno situacijo za 
vsakega posmeznika. Za zmanjšanje 
obremenitve so rešitve resen pristop 
k študiju, vztrajnost in nepopustlji-
vost v trenutkih, ko se zdi, da imaš že 
vsega vrh glave.
Vsem tistim, ki še nihate ob odloči-
tvi za študij ob delu svetujem, da se 
odločite za študij. Zagotovo vam ne 
bo žal, koristi, ki jih s tem pridobite, 
so velike: zvišaš formalno izobrazbo, 
med študijem spoznaš določene svoje 
sposobnosti, ki se jih nisi zavedal, 
in spoznaš veliko zanimivih ljudi v 
študijski skupini.«        Diana Janežič

Samo Mernik, magister poslovnih ved
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Brezplačni študij ob delu v 
prihodnje tudi za zaposlene?
Osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva (NPVŠ) med drugimi načrtovanimi sprememba-
mi predvideva v prihodnje tudi študij brez šolnin, pravičneje in v luči vseživljenjskega učenja. Vpis 
v redni študij bo v bodoče omogočen tudi zaposlenim osebam. Ne glede na status zaposlitve bo 
lahko posameznik kandidiral na vpisna mesta pod enakimi pogoji, dinamika izvajanja študija pa 
bo prilagojena strukturi vpisanih kandidatov. Kljub temu da bolonjski proces še ni zaključen, so 
prve spremembe načrtovane najkasneje v šolskem letu 2012/13.

Namen prenove študijskih programov – bolonjski proces
Pred začetkom bolonjskega procesa je vsaka država imela 
svoj visokošolski sistem; v nekaterih državah je bilo celo več 
različnih visokošolskih sistemov. Primerljivost študijev je 
bila zelo nizka, kar je predstavljalo velike ovire pri priznava-
nju kvalifikacij, pridobljenih v drugih državah, pri mobil-
nosti študentov in akademskega osebja, pri oblikovanju 
skupnih študijskih programov dveh ali več univerz itd.  
Junija 1999 so ministri, pristojni za visoko šolstvo, iz de-
vetindvajsetih evropskih držav, med njimi tudi Slovenije, v 
Bologni podpisali t. im. Bolonjsko deklaracijo, s katero so 
začrtali smeri razvoja evropskega visokega šolstva do leta 
2010. 
Z deklaracijo so si države podpisnice zastavile skupni 
cilj – ob hkratnem polnem upoštevanju in spoštova-
nju različnosti nacionalnih sistemov izobraževanja in 
univerzitetne avtonomije do leta 2010 z medsebojnim 
sodelovanjem zgraditi odprt in konkurenčen evropski 
visokošolski prostor, ki bo evropskim študentom in 
diplomantom omogočal prosto gibanje in zaposljivost, 
obenem pa bo privlačen tudi za neevropske študente. 
Hkrati je bil bistven cilj ustvarjanja evropskega visoko-
šolskega prostora ohranjanje nacionalnih raznolikosti, 
tako jezikovnih in kulturnih kot tudi tistih na področju 
študijskih vsebin.
Bolonjski proces obsega 10 osnovnih ciljev in element 
socialne razsežnosti, ki je prisoten pri vseh. 
Ti cilji so: ustvarjanje enotnega evropskega visokošolskega 
prostora, nova struktura 3 študijskih stopenj, ovrednotenje 
študijske obremenjenosti s kreditnimi točkami, pospeše-
vanje mobilnosti, vseživljenjsko učenje, prepoznavne in 
primerljive kvalifikacije, zagotavljanje kakovosti, visoko-
šolske institucije in študentje, doktorski študij ter povezo-
vanje evropskega visokošolskega prostora in evropskega 
raziskovalnega prostora, privlačnost evropskega visokošol-
skega prostora ter sodelovanje z drugimi deli sveta.

Nova struktura treh študijskih stopenj 
in ovrednotenje študija s kreditnimi 
točkami
V zadnjih desetletjih se je védenje (znanje) na različnih 
področjih močno razširilo in napredek je čedalje hitrejši. 
Tudi način študija se je moral prilagoditi tem spremem-
bam. Dolgi študijski programi se umikajo krajšim, dina-
mičnim in fleksibilnim študijem.

Prva, diplomska stopnja, naj bi, poleg podlage za vstop 
na drugo stopnjo, študentu omogočila pridobitev veščin in 
znanj, pomembnih za uspešen vstop v svet dela. Diplo-
mant mora biti z osvojenim znanjem sposoben najti svoje 
mesto na trgu dela in ga obdržati oz. uspešno prilagoditi 
novim delovnim mestom. V okviru prve stopnje je treba 
študentu zagotoviti tudi pripravo za nadaljnji študij na 
drugi stopnji.  
druga, magistrska stopnja, naj bi študentu omogočila 
nadaljnjo poglobitev v področje študija prve stopnje ali 
dopolnitev znanja z drugim področjem študija (kombina-
cija disciplin). Diplomant druge stopnje bi bil pripravljen 
za nadaljevanje študija in samostojno raziskovanje na 
doktorski ravni ali za vstop na trg dela. 
Študente tretje, doktorske stopnje, se obravnava kot 
raziskovalce, ki ustvarjajo novo znanje. Na univerzah in 
raziskovalnih institutih naj bi imeli možnost zaposlitve 
kot raziskovalci. Ob tem je treba vzpostaviti razmere, ki 
bodo spodbujale vključevanje doktorskih študentov v delo 
raziskovalnih oddelkov podjetij. 
Z oblikovanjem enotne strukture visokega šolstva se je 
prav tako pojavila potreba po večji primerljivosti obreme-
njenosti študentov s študijem. V ta namen je bil postavljen 
sistem kreditnih točk, ki ocenjuje, koliko časa mora štu-
dent nameniti študiju posamezne študijske enote. eCts 
(European Credit Transfer and Accumulation System) je 
sistem, namenjen ovrednotenju časovne obremenjenosti 
povprečnega študenta s študijem za dosego predvidenih 
učnih dosežkov.

Primerljivost med novimi (bolonjskimi) 
in starimi (dosedanjimi) študijskimi 
programi
V Sloveniji do leta 2006 nismo imeli ustreznega splošnega 
pravnega akta, na podlagi katerega bi lahko izide izobra-
ževanj razvrščali v ravni oziroma stopnje. Uredba o uvedbi 
in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja, ki jo je sprejela Vlada RS leta 2006 (Uradni 
list RS, št. 46/06), prvič v Sloveniji splošno opredeljuje 
ravni izobrazbe. Z novelo Zakona o visokem šolstvu iz leta 
2006 je prav tako urejeno razmerje med ravnmi izobrazbe, 
pridobljenimi po študijskih programih, sprejetih pred 11. 
6. 2004, in ravnmi izobrazbe, pridobljenimi po novih, t. 
im. bolonjskih študijskih programih.
Bolonjski proces uvaja novo vrsto magisterijev, ki jih prej v 
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slovenskem visokem šolstvu ni bilo. To so t. im. strokovni 
magisteriji, kjer študenti poglabljajo znanje prve študijske 
stopnje ter se učijo raziskovalnih metod in pristopov za 
nadaljnje samostojno raziskovanje. Pred bolonjsko refor-
mo so v Sloveniji obstajali samo t. im. znanstveni magiste-
riji. Le-ti so usmerjali študenta v znanstveno raziskovalno 
delo, ki je študenta vodilo predvsem v akademsko kariero. 
Za diplomante, ki so končali »stari« 4- do 6-letni univer-
zitetni študijski program, je v Zakonu o visokem šolstvu 
(2006) določeno, da njihova izobrazba ustreza izobrazbi, 
pridobljeni po novih magistrskih študijskih programih, to 
je po programih druge stopnje. Tem diplomantom je tako 
zagotovljen enak položaj, kot ga bodo imeli diplomanti 
študijskih programov druge stopnje v novem sistemu, ne 
daje pa pravice do uporabe novega strokovnega naslova. 

Nacionalni program visokega šolstva 
2011–2020 (NPVŠ)
Nacionalni program visokega šolstva, ki je bil od januarja 
do novembra 2010 v javni razpravi, bo prinesel dosti spre-
memb.  Poleg že omenjenega omogočenega študija brez 
šolnine vsem posameznikom, so predvidene spremem-
be pogojev za ustanavljanje in delovanje visokošolskih 
institucij, uvedba institucionalne binarnosti (razločitev 
univerz in politehnik), ukinitev programskih akredita-
cij in prehod na institucionalno akreditacijo (NAKVIS, 
Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu), 
sprememba strukture in načina izvajanja študija (enotna 
struktura študija po modelu ECTS in uvedba delnega 
študija) idr. 

Financiranje študija kadarkoli v življenju 
ob določenih pogojih
Država bo posamezniku financirala prvo stopnjo študija 
(VS in UNI; največ štiri leta študija) kadarkoli v življe-
nju (to pomeni tudi, ko je že v delovnem razmerju) in v 
primeru, da posameznik še nima doseženega tega nivoja 
izobrazbe. Država bo financirala tudi študij na drugi 
stopnji (strokovni magisterij), kadarkoli v življenju, če po-

sameznik še nima doseženega tega nivoja izobrazbe in če 
mu država še ni financirala študija na tem nivoju; kjer pa 
bo moral posameznik državi v primeru, da ne bo zaključil 
študija, vrniti šolnino. Ukrep bi naj začel veljati najkasneje 
v šolskem letu 2012/13. 
Celostna ureditev sistema financiranja doktorskega študija 
bo temeljila na spodbujanju odličnosti in nagrajevanju re-
zultatov. Uveden bo enoten in transparenten sistem social-
nih transferjev za študij, ki bo vezan na pravico koriščenja 
določenega števila študijskih let glede na izbrani program. 
Izredni študij bo le prilagojena oblika izvajanja študijskega 
programa, t. im. delni študij, ki se bo izvajal v manjšem 
obsegu, kot je polna obremenitev, in sicer 30–45 ECTS na 
leto, prav tako bodo stroški na leto za šolnine sorazmerno 
nižji.
Vse te načrtovane spremembe v visokem šolstvu na naci-
onalni ravni bodo posledično prinesle tudi spremembe na 
področju urejanja študija ob delu v podjetju. 
Povzeto po virih:  
Direktorat za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,  http://
www.mvzt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/nacional-
na_programa_v_pripravi/
Priročnik za preživetje z bolonjsko reformo, resor za študij-
sko problematiko ŠOU v Ljubljani, 2008

Natalija Lah, vodja projektov izobraževanja
Izobraževalni center SPV

stari, dosedanji študijski programi raven
izobrazbe novi, bolonjski študijski programi

višješolski programi (sprejeti pred 1. 1. 1994)
6/1  

 višješolski strokovni programi

specializacija po višješolskih programih
6/2

visokošolski strokovni programi (1. bolonjska stopnja)

programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)

specializacija po visokih strokovnih programih
7 magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska stopnja)

programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe

specializacija po univerzitetnih programih
8/1  

magisteriji znanosti (PRED imenom)

doktorati znanosti (PRED imenom) 8/2 doktorati znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska stopnja)

Shematsko prikazane ravni izobrazbe in primerljivost med starimi (dosedanjimi) in 
novimi (bolonjskimi) študijskimi programi:
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Vsakdo je pomemben kot 
član moštva
30. novembra je dr. Milan Medved pripravil sprejem za sodelavke in sodelavce, ki so opravili pri-
pravniške, strokovne in nadzorniške izpite. Pripravniški izpit je letos opravilo 50 sodelavcev, nad-
zorniški strokovni izpit štirje, strokovni izpit za strojnika izvoznega stroja GHH dva ter republiški 
strokovni izpit štirje sodelavci. 

dr. Milan Medved je vsem sodelav-
kam in sodelavcem najprej zaželel 
uspešno in varno delo ter ob tem 
poudaril, da v podjetju veliko pozor-
nost posvečamo samoizobraževanju 
zaposlenih, kar je pomembno zato, da 
se bo podjetje tudi v prihodnjih de-
setletjih uvrščalo med najsodobnejše 
premogovnike s podzemno eksploa-
tacijo v Evropi.
Nato je nadaljeval: »Ti rezultati ne 
pridejo sami od sebe. Vsak posa-
meznik mora dati svoj prispevek v 
skupno zgodbo, ki se ji reče uspešno 
podjetje.
V Premogovniku Velenje smo v 
razmeroma kratkem času prešli z 
ročnega odkopavanja premoga na 
klasičnih odkopih do najsodobneje 

opremljenih odkopov. Vaše delo bo v 
prihodnje še težje, kajti takšen tempo 
razvoja in visok nivo tehnologije 
opreme in znanja sodelavcev boste 
morali ohranjati, če želi biti Premo-
govnik Velenje uspešen še naprej.
Nihče od nas si ne sme domišljati, 
da je pomemben sam zase. Vsakdo 
od nas je pomemben, a izključno 
kot član moštva, kajti rudarstvo je 
moštvena igra.
V Premogovniku Velenje in v Velenju 
smo še vedno ponosni na rudar-
ske simbole, posebej na rudarsko 
uniformo. Komur jo damo, si jo je 
resnično zaslužil. V današnji družbi 
besede pomoč, tovarištvo, sodelova-
nje, moštveni duh marsikje nič več ne 
pomenijo, v Šaleški dolini pa pome-

nijo zelo veliko.
Smo eno redkih podjetij, ki podeljuje 
potrdila o opravljenih pripravniških 
izpitih, in pripravi interno slovesnost 
za sodelavce, ki so dosegli večjo stro-
kovno usposobljenost ali višje stopnje 
izobrazbe. S tem dokazujemo, da je za 
nas dobro izobražen sodelavec veliko 
vreden. 
Želim vam, da se čim prej in čim 
bolje vključite v naše moštvo – bodisi 
v Premogovniku Velenje ali v eni od 
povezanih družb,« je sklenil direktor. 

Z izpitom 50 pripravnikov
Pripravniški izpit so opravili:

rudarji•	  Amel Čirić,Tomaž Čretnik, 
Peter Delopst, Dejan Gegić, Matjaž 
Gorogranc, Damir Hakić, Miha 
Koren, Danijel Kotnik, Sašo Kovač, 
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Klemen Poličnik, Robert Rančnik, 
Gregor Rednak, Matevž Škoflek, 
Gašper Volk, Demir Zahirović;
rudarski tehniki•	  Igor Ramšak, 
Denis Rednjak, Anton Srebotnik, 
Matic Strozak, Matej Urbanc, Kle-
men Vertačnik;
strojni mehaniki•	  Žiga Jelenko, 
Danijel Jendrok, Matej Tič, Matic 
Naveršnik, Anton Šumah;
strojni tehniki•	  Marko Jan, Mitja 
Ratej, Peter Jamnikar, Mirnes Mu-
labdić, Miha Buršič;
elektrikarja Nebojša Đokić, Admir •	
Kahrimanović;
elektrotehniki Matej Bačovnik, •	
Nermin Hamzić, Goran Ivić;
turistični tehnik Aleš Širnik;•	
univ. dipl. inženir elektrotehnike •	
Matej Špindler;
univ. dipl. inženirja rudarstva in •	
geotehnike Darian Božič, Simon 
Lednik; 
univ. dipl. inženirka geologije Janja •	
Žula;
univ. dipl. inženir strojništva An-•	
drej Krt;
poslovna sekretarka Anja Dobo-•	
vičnik;
inženir strojništva Ivan Glušič;•	
univ. dipl. inženirka grafične tehno-•	
logije Anja Ograjenšek;
diplomirana upravna organizatorka •	
Petra Sitar;
diplomirani inženir gradbeništva •	
Uroš Planinc;
univ. dipl. inženir geodezije Jure •	
Soldo;

Zadnji delovni dan je 
23. december
Zadnji delovni dan v tem letu, to je v četrtek, 23. decembra, bo Pre-
mogovnik Velenje obratoval v dveh izmenah. Delavci druge in tretje 
izmene bodo prišli skupaj na delo v drugo izmeno.
V prezivnici bo organizirana tradicionalna rudarska malica, in sicer:
- za delavce prve izmene s pričetkom ob 12. uri, 
- za delavce druge in tretje izmene ob 20. uri.
Avtobusi bodo delavce vozili na delo v prvo in drugo izmeno ter z dela 
iz prve izmene po običajnem voznem redu. 
Prevoz delavcev druge izmene z dela bo tega dne eno uro pred običaj-
nim odhodom avtobusov.

Nove avtobusne 
vozovnice
Kadrovsko-splošna služba 
obvešča, da Izletnik Celje s 
1. januarjem 2011 prehaja na 
spremenjen način registraci-
je potnikov z uporabo tako 
imenovane nove brezkontak-
tne avtobusne vozovnice in s 
tem dnem preneha veljavnost 
starih vozovnic.  
Stare vozovnice lahko zame-
njate za nove pri Rajku Bra-
čiču, pritličje upravne stavbe, 
soba št. 36, vsak delovni dan 
med 10. in 15. uro.

Vsakdo od nas je pomemben, a izključno kot član moštva, kajti rudarstvo je 
moštvena igra.

univ. dipl. inženir računalništva in •	
informatike Tine Lesjak;
diplomirani ekonomist Mitja Merz-•	
dovnik.

Strokovni izpiti
Strokovni izpit za strojnika izvozne-
ga stroja gHH sta opravila Selvedin 
Sitnić in Janko Jurko.
Strokovni izpit za rudarskega 
nadzornika – vodiča v jamah, ki 
niso ogrožene z metanom, je opravil 
Marko Merčnik.
Strokovni izpit za nadzornika 
rudarskih del v  metanski jami so 
opravili Franc Ramšak, Peter Kolenc 

in Božidar Kos.
republiške strokovne izpite so 
opravili:

Danijel Šibanc za tehničnega vodjo •	
rudarskih del – vodenje elektro-
službe in samostojnega projektanta 
RP–elektrodel,
Mitja Kamenik, dr. Gregor Jeromel •	
in Sergej Jamnikar za samostojnega 
projektanta rudarskih projektov – 
rudarskih del, tehničnega vodjo v 
metanskih jamah in vodjo tehnič-
nih služb.

Diana Janežič
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Novi diplomanti Višje 
strokovne šole

100 diplomantom in 12 diplomant-
kam je najprej čestital direktor ŠCV 
Ivan Kotnik, nato pa še ravnatelj Višje 
strokovne šole mag. Milan Meža. Po-
udaril je, da imajo med študijem ob 
delu za izredne študente veliko vlogo 
mentorji v podjetjih ter podjetja, ki 
svoje sodelavce podpirajo pri študiju 
ob delu.
Čestitke diplomantom je izrekel tudi 
župan MO Velenje Bojan Kontič, ki 
je poudaril pomen izobraževanja in 
izobraženih ljudi za razvoj družbe 
in pobeg iz krize. Dejal je, da je MO 
Velenje vedno dajala velik poudarek 
izobraževanju, ga podpirala in se 
trudila v Velenje pripeljati kakovo-
stne izobraževalne programe, ki bodo 
omogočali tudi kvalitetno zaposlitev. 
»Pomembno je, da je pridobljena 
stopnja izobrazbe in znanja cenjena 
za delodajalca, da so torej ljudje zapo-
sljivi,« je še dejal župan.
Priložnost je izkoristil tudi za pode-
litev priznanja MO Velenje Pobiralka 
zvezd mag. Milanu Meži, ki se z 
začetkom leta 2011 upokoji. »Milan 
Meža je zaslužen za to, kar imamo 
v ŠCV na področju višješolskega 

V torek, 7. decembra, so v veliki dvorani Glasbene šole Velenje pripravili slovesno prireditev s po-
delitvijo diplom 112 diplomantom Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje. Med njimi je bilo 
tudi sedem naših sodelavcev.

Sedem diplomantov Premogovnika Velenje: Peter Kolenc, Denis Bašić, Uroš Pilih, 
Boris Kristavčnik, Srečko Ledinek, Ervin Pušnik in Teodor Šlehta (z leve)

izobraževanja,« je med drugim dejal 
Bojan Kontič. 
Letošnja podelitev diplom je bila 13. 
po vrsti, do zdaj pa je študij končalo 
1.067 diplomantov. Med njimi je bila 
letos tudi prva generacija diploman-
tov v programu Gostinstvo in turi-
zem. V tem programu sta diplomirala 
2 študenta, v programih Elektronika 

jih je bilo 30, Informatika 34, Varstvo 
okolja in komunala 21, Mehatronika 
20 ter 5 v programu Rudarstvo in 
geotehnologija. Diplomiralo je 95 
študentov na enoti v Velenju ter 17 v 
Murski Soboti. Med njimi je bilo 63 
izrednih diplomantov ter 49 rednih.

Diana Janežič

Vse prehitro beži čas in z njim bežijo trenutki, ki še kako zaznamujejo delo in življenje. Sedanji čas do 

mnogih ljudi ni najbolj prijazen in tudi ne do delovnih invalidov.

Upajmo, da bo v letu, ki prihaja, neprijaznih dogodkov čim manj, da bo družba v celoti začutila, da smo 

delovni invalidi in vsi drugi invalidi, ki jim zdravje ni najbolj naklonjeno, del dogajanja v družbi in potrebni 

večjega razumevanja.

K sreči invalidi v Skupini Premogovnik Velenje živimo in delamo v ljudem prijaznem kolektivu, ki spoštuje 

invalidne sodelavke in sodelavce. Kljub težavam z zdravjem čutimo, da nismo sami in da nam je v največji 

meri ponujena roka sodelovanja in pomoči.

Vse dobro želimo v letu 2011 vsem sodelavkam in sodelavcem v Skupini Premogovnik Velenje.

Aktiv delovnih invalidov Premogovnika Velenje 
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Javor, češnja in oreh
Okoljevarstveni gaj ob Velenjskem jezeru, natančneje pod Medpodjetniškim izobraževalnim cen-
trom, je dobil novo drevo. Na tem prostoru je do zdaj že pognalo trdne korenine pet dreves: pred 
dvema letoma posajena dva javorja in dve japonski češnji, od lani ga krasi navadna češnja, letos 
se je tem drevesom pridružili navadni oreh. Klopci na sredini gaja vabita na prijateljski klepet ali 
kratek počitek po rekreaciji.

Okoljevarstveni gaj že tretje leto 
zasajajo dijaki Rudarske šole, smer 
okoljevarstveni tehnik. Tradicionalna 
prireditev s saditvijo drevesa se ime-
nuje Za vas in nas posadimo drevo. 
Letos jo je 32 dijakov 1. letnika – oko-
ljevarstvenih tehnikov pripravilo v 
petek, 26. novembra. Pomagali so jim 
tudi dijaki drugega in tretjega letnika, 
da bi tako čim bolj slovesno preživeli 
praznik velenjskih okoljevarstvenikov 
v Šolskem centru Velenje. 
Dijaki prvega letnika so pri posa-
meznih učnih predmetih pripravili 
veliko podatkov o orehu in jih pred-
stavili na prireditvi, nato so se z gosti 
sprehodili do gaja, kjer so ob orehu 
najprej sami povedali okoljevarstveno 
zaobljubo, nato smo se zaobljubili še 
gostje, in sicer z besedami: »Planet 
Zemlja, resno lahko računaš na nas!«. 

Glavni namen tega dogodka je gotovo 
povezovanje dijakov, učiteljev, staršev 
in širjenje okoljevarstvenega duha – 
kako z dejanji krepiti čut za naravo in 
človeka. Posajeni oreh in dobre misli, 

ki so jih izrekli na prireditvi, doka-
zujejo, da našim okoljevarstvenikom 
lahko verjamemo.

Za promocijo poklicev v rudarstvu

V Zeleni dvorani so jih sprejeli vodja 
Izobraževalnega centra Skupine PV 
Boris Potrč in njegovi sodelavci, ki 
so učencem v nadaljevanju obiska po-
stregli s številnimi podatki o štipen-
diranju, praktičnem usposabljanju in 
zaposlovanju ter jih popeljali na ogled 
podjetja.
Dobrodošlico jim je zaželel boris 
Potrč in med drugim dejal, da skupaj 
s svojimi starši stojijo pred težko 
odločitvijo, kakšen poklic izbrati. »V 
Premogovniku Velenje je zaposlenih 
1.200 ljudi zelo različnih poklicev, 
največ pa je seveda sodelavcev, ki so 
usposobljeni za različna dela na jam-
skih deloviščih. Smo eno od podjetij, 

V Premogovniku Velenje v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje ob koncu koledarskega leta že 
nekaj let organiziramo obisk učencev devetih razredov osnovnih šol Velenja, Šoštanja in Šmartne-
ga ob Paki. Obisk podjetja naj bi učencem pomagal k lažji odločitvi za poklic. 15. decembra je na 
letošnji obisk prišlo 33 učencev, spremljali pa so jih svetovalni delavci in nekaj staršev.

ki na leto zaposli med 40 in 50 ljudi, v 
čemer smo prav gotovo posebni. 
Premogovnik Velenje v svojem 135. 
letu delovanja preživlja težke čase, 
saj se s podporo bloku 6 v TEŠ bori 
za svojo prihodnost. Prepričani smo, 
da je to dober projekt, ki poleg tega, 
da je pomemben za oskrbo Slovenije 
z energijo, zagotavlja tudi delovanje 
Premogovnika Velenje še vsaj do leta 
2054 in s tem tudi delo za naslednje 
generacije.«
Učenci so nato izvedeli, kateri so 
poklici v rudarstvu, kako poteka izo-
braževanje zanje ter kakšni sta kadro-
vska in štipendijska politika podjetja. 
V sklopu slednje poleg štipendije 

dijakom, ki se izobražujejo v ŠCV za 
poklice v rudarstvu, podjetje ponuja 
tudi druge ugodnosti ter jim omogo-
ča praktični pouk na učnih deloviščih 
v jami in v delavnicah.
Ker so bili obiskovalci mlajši od 16 
let, si med tokratnim obiskom niso 
mogli ogledati jamskih delovišč, ogle-
dali pa so si Varnostno-tehnološki in-
formacijski sistem, jašek NOP, elektro 
in strojne delavnice ter svetilkarno.

dj
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S skrbjo za zdravo prehrano 
varčujemo
»Eno jabolko na dan, odžene zdravnika stran,« je stari rek, ki ga vsi zelo dobro poznamo, pa 
vendar se danes lahko vprašamo, ali to še vedno drži. V sodobni družbi se vsak dan srečujemo z 
ogromno ponujenimi prehranskimi izdelki, ki z mamljivo reklamo potrošnike vabijo, da jih vzame-
jo s polic. Ali so zdravi, primerni, užitni, kaj vsebujejo? 

Odgovore na to in še nekaj drugih 
vprašanj smo lahko zaposleni v 
Skupini Premogovnik Velenje dobili 
na predavanju z naslovom Zdravo 
delo – zdravo prehranjevanje, ki ga je 
3. decembra organiziral Izobraževalni 
center Skupine PV. Predavateljica je 
bila zvezdana vražič, dipl. medi-
cinska sestra, specialistka klinične 
dietetike, zaposlena kot  koordinator-
ka v Oddelku za promocijo zdravja 
v Zdravstvenem domu dr. Adolfa 
Drolca v Mariboru.  
Predavateljica je takoj postavila te-
meljni vprašanji: »Ali ste že pomislili, 
da lahko z zdravo prehrano ohranite 
zdravje in poskrbite zase v bodočno-
sti? Ali ste pomislili, da s skrbjo za 
zdravo prehrano varčujete?«
In pojasnila, da smo danes, ko spo-
znavamo, da je zdravje vredno vedno 
več, zanj odgovorni sami. Zato je 
pomembno, da se zdravo prehranju-
jemo in s tem zdravo živimo. Vedno 
več zdravil moramo kupiti, veliko jih 
je na voljo tudi v prosti prodaji. 
A zakaj bi kupovali draga zdravila, če 
lahko kupimo zdrava živila in s tem 
poskrbimo za svoje zdravje tako, da 
zdravil čim dlje ne bomo potrebovali.
Rimski zdravnik Galen je že v 2. 
stoletju zapisal natančna navodila 
za prehrano, osnovana na: zelenjavi, 
žitu, semenih, sadju, ribah in mali 
količini suhega mesa. 
Se v devetnajstih stoletjih nismo 
ničesar naučili?

Dejavniki tveganja
Dejavniki tveganja napovedujejo ve-
čje tveganje za razvoj kroničnih bole-
zni. Na osebne dejavnike, kot so spol, 
starost, podedovane bolezni, ne mo-
remo bistveno vplivati, zato pa lahko 
zelo vplivamo na dejavnike, povezane 
z življenjskim slogom. Kajenje, pitje 
alkohola, fizična neaktivnost, stres 
so sami po sebi vidni »ubijalci«, toda 

tudi nepravilna prehrana je tista, ki 
nam lahko povzroča veliko zdravstve-
nih težav.

13 korakov do zdravega 
življenja

V jedi uživajte in jejte redno. 1. 
Izbirajte pestro hrano, ki naj 
vsebuje več živil rastlinskega kot 
živalskega izvora. 
Izbirajte živila iz polnovrednih žit 2. 
in žitnih izdelkov.
Večkrat dnevno jejte pestro 3. 
zelenjavo in sadje. 
Izbirajte lokalno pridelano svežo 4. 
zelenjavo in sadje.
Bodite vsak dan telesno dejavni 5. 
in jejte toliko, da bo vaša telesna 
masa normalna.
Nadzorujte količine zaužite 6. 
maščobe in nadomestite večino 
nasičenih maščob (živalskih 
maščob) z nenasičenimi 
rastlinskimi olji.
Nadomestite mastno meso 7. 
in mastne mesne izdelke s 

stročnicami, ribami, perutnino ali 
pustim mesom.
Dnevno uživajte priporočene 8. 
količine manj mastnega mleka in 
manj mastnih mlečnih izdelkov.
Jejte manj slano hrano.9. 
Omejite uživanje sladkorja in 10. 
sladkih živil.
Zaužijte dovolj tekočine.11. 
Omejite uživanje alkohola.12. 
Hrano pripravljajte zdravo in 13. 
higiensko.

In če je trinajst nasvetov preveč, 
vam jih dajemo še polovico toliko za 
nameček. Poskušajte se zdravo preh-
ranjevati, piti vodo, biti umerjeni pri 
vseh stvareh, dovolj počivati in spati, 
vsak dan se gibati, čim več bivati na 
sončni svetlobi in na svežem zraku.
Postanite in ostanite zdravi!

Diana Janežič

Sodelavke in sodelavci so pozorno prisluhnili napotkom za zdravo prehranjevanje 
in zdrav slog življenja.
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Aktivnosti OO Rdečega križa 
v podjetju v letu 2010
Osnovna organizacija Rdečega križa v Premogovniku Velenje je v letu 2010 s skromno slovesnostjo 
obeležila 35-letnico delovanja. Na njej je podelila priznanja najbolj aktivnim krvodajalcem, sicer pa 
je celo leto v sodelovanju z OZ RK Velenje izpolnjevala naloge, ki si jih je zapisala v letni načrt.

Kot v preteklih letih smo tudi v letu 
2010 ob pomembnejših datumih 
Rdečega križa posvetili posebno 
pozornost določeni tematiki. 
Ti datumi so:
5. do 8. marec – teden boja proti 
raku,
7. april – svetovni dan zdravja,
8. maj – Mednarodni dan Rdečega 
križa,
8 do 15. maj – teden Rdečega križa,
31. maj – svetovni dan brez tobaka,
4. julij – dan krvodajalcev,
16. oktober – svetovni dan hrane,
1. december – svetovni dan aidsa,
4. december – svetovni dan invalidov,
9.  december – dan miru,
10. december – dan človekovih 
pravic.
V teh dneh smo na različne načine s 
pomočjo propagandnega materiala 
poskušali ljudi seznaniti s čimbolj 
zdravim načinom življenja.

Ena od aktivnosti osnovne organiza-
cije je pomoč ljudem, ki jo opravimo 
v obliki donatorstva. Sredstva smo 
tako namenili za socialno ogrožene 
otroke v MO Velenje, za starejše kra-
jane KS Šentilj in Ravne pri Šoštanju 
ter za dva dobrodelna koncerta.
Sodelovali smo v humanitarni akciji 
Drobtinica, decembra smo podelili 
bone vsem sodelavcem, ki so v bolni-
škem staležu več kot leto dni.
Našim članom – krvodajalcem smo 
poslali priznanja in plakete za več-
kratno darovanje krvi, krvodajalce, 
ki so kri dali več kot 45-krat, pa smo 
oktobra peljali na izredno krvodajal-
sko akcijo v Splošno bolnišnico Novo 
mesto in na ekskurzijo v Belo Kraji-
no. Opravljenih je bilo 42 odvzemov 
krvi.
Tudi sicer je bilo največ našega dela 
namenjenega krvodajalstvu, saj smo 
tudi letos dosegli lepo število odvze-
mov krvi. V Skupini Premogovnik 
Velenje je registriranih 810 aktivnih 
krvodajalcev. Vse krvodajalske akcije 
so potekale skladno z načrtom, v letu 
2010 pa je bilo do konca novembra 
zabeleženih 2.157 odvzemov krvi, kar 

Statistika odvzemov krvi 
od 1. januarja do 29. 
novembra 2010

 kraj    število
Celje 988
Jesenice 3
Kamnik 1
Ljubljana 18
Maribor 2
Murska Sobota 1
Novo mesto 43
Ormož 1
Polzela 6
Ravne 7
Slovenj Gradec 430
Slovenske Konjice 2
Šoštanj 20
Velenje 630 + 5
skupaj 2.152 + 5

je več kot v letu 2009. To pomeni, da 
smo tako v Šaleški dolini kot v Slove-
niji podjetje z največ krvodajalci.
Med krvodajalce se trudimo prido-
bivati nove člane, in sicer vsakemu 
novo zaposlenemu Peter Bršek v ka-
drovski službi izroči pristopno izjavo, 
na podlagi katere se za krvodajalstvo 
odloči vsak sam. S podpisom izjave se 
tudi zaveže, da postane član OO RK 
PV ter plača članarino. Ta je bila za 
leto 2010 3 €.
V izvršilnem odboru OO RK delu-
jemo: Damjana Kričej, predsednica, 
Zdenka Čekon, Drago Kolar, Sonja 
Mevc, Peter Bršek in Boštjan Priter-
žnik. 
Redno sodelujemo z Območnim 
združenjem RK Velenje, ki ga uspe-
šno vodita predsednik Jože Kožar in 
sekretarka Darja Lipnikar.
O svojem delovanju in akcijah redno 
obveščamo članstvo s prispevki in 
obvestili v internih medijih.

Damjana Kričej

 Tvoj dan ni bil popoln, tudi če si 
dobro zaslužil, če nisi naredil nečesa 
za nekoga, ki ti tega nikoli ne bo 
mogel poplačati. 
Ruth Smeltzer

Vsem članicam in članom Osnovne 
organizacije Rdečega križa Skupine 
Premogovnik Velenje se zahvaljuje-
mo za vse, kar ste v letu 2010 dobre-
ga storili za sočloveka. 

Želimo vam veliko zdravja, soču-
tja, pozitivne energije in dobrega 
tudi v letu 2011.

Izvršilni odbor OO RK
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Pisalo se je leto 2010 
Januar
Vstopili smo v 135. leto delovanja Premogovnika Velenje.
Nadzorni svet je potrdil Poslovni načrt za leto 2010, ki je 
predvideval odkop 3,86 milijona ton premoga ali 42.878 
TJ energije za proizvodnjo 3.600 GW ur električne energi-
je v TEŠ. Delovni koledar je predvideval 230 delovnih dni, 
povprečno pa naj bi bili zaposleni 1.303.
Načrtovan je bil nakup 88 sekcij novega podporja, nadalje-
vala so se pripravljalna dela za gradnjo jaška NOP 2.
V javnosti so se nadaljevale razprave o potrebnosti bloka 
6. V Šaleški dolini smo gradnjo podprli in vztrajno zagota-
vljali, da je projekt dober v vseh pogledih.
Za direktorja HTZ Velenje je bil imenovan Dejan Radova-
nović.
Na Golteh je bilo prvo športno-družabno srečanje rudar-
skih in gorskih reševalcev.
Premogovnik Velenje je ob jezerih uredil smučarsko teka-
ško progo.
Na Golteh so bile zimske igre slovenske energetike.

Februar
Oblikovana je bila Energetska služba Premogovnika Vele-
nje in HTZ Velenje za uvajanje in spremljanje učinkovite 
in varčne rabe energije.
Na obisku je bila delegacija BiH z generalnim direktorjem 
Elektroprivrede BiH Amerjem Jerlagićem.
Z Elektrogospodarstvom Makedonije (ELEM) smo 
podpisali pogodbo za projektiranje glavnega rudarskega 
projekta za odpiranje rudnika Marijevo blizu Prilepa v 
Makedoniji.
Dobili smo 20 novih notranjih presojevalcev.
V Domu kulture Velenje je bila predstava Skok iz kože 
Petra Rezmana.

Marec
11. in 12. marca je bila 13. Strateška konferenca Skupine 
PV, ki je potrdila usmerjenost skupine v razvoj.
V Jamsko reševalno četo je bilo vključenih 26 novih rudar-
skih reševalcev.
Drugič zapored smo 8. marec, dan žensk, v Skupini Pre-
mogovnik Velenje zaznamovali z ogledom plesno-glasbe-
ne predstave za vse sodelavke.
V HTZ Velenje so izvolili novi Svet delavcev, za predsedni-
ka so potrdili Nika Filipoviča.
GOST je prenovil okrepčevalnico Arkada.
Na Golteh so po povprečni zimski sezoni pričeli obsežna 
obnovitvena dela za rekonstrukcijo in razširitev hotela.

April
16. aprila smo v Domu kulture slovesno zaznamovali 
135-letnico Premogovnika Velenje. V 135 letih je bilo 
pridobljenega 218 milijonov ton premoga, odkopnih zalog 
pa je še 127 milijonov ton.
Med prvomajskimi prazniki je bil uspešno remontiran 
ventilator Turmag V1 v VP Šoštanj.
V hotelu Paka je bila okrogla miza časnika Večer z naslo-
vom Gradnja 6. bloka TEŠ – korak naprej ali nazaj?

Na vsakoletnem preverjanju znanja nadzorno-tehničnega 
osebja je sodeloval 201 nadzornik.
Premogovnik Velenje se je znova uvrstil med finaliste 
izbora za Energetsko učinkovito podjetje. 
Razpisali smo nov izbor Naj sodelavca in Naj skupine za 
leto 2009.
Premogovnik Velenje, TEŠ, MO Velenje in Občina Šoštanj 
so podpisali sporazum o sodelovanju v skupnem projektu 
Šaleška jezera – vodni vir in razvojni izziv Šaleške doline.
V TEŠ so začeli rušiti hladilne stolpe 1–3.

Maj
Z začetkom odkopavanja na odkopu G2/C smo pričeli 
uresničevati projekt sočasnega odkopavanja premoga na 
dveh odkopih. Odkop G2/C je prvi odkop, ki bo v celo-
tnem času delovanja dolg več kot 200 metrov, nanj je bila 
montirana najboljša odkopna oprema in tudi transporter 
Joy 7 s spremenjenim zadnjim pogonom. 
31. maja so na odkopu G2/C dosegli rekordni dnevni 
izkop premoga – 10.100 ton.
V TEŠ je bila na obisku delegacija Vlade R Slovenije, kateri 
je aktivnosti Premogovnika Velenje pri projektu Blok 6 
predstavil tudi dr. Milan Medved. 
Premogovnik Velenje in HTZ Velenje sta uspešno opravila 
redno zunanjo presojo sistemov vodenja kakovosti, ravna-
nja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.
V Skupini PV smo razpisali 52 štipendij.

Junij
Projektna skupina Premogovnika Velenje in HTZ Velenje 
je predstavila prototipni drobilnik premoga za pripravska 
delovišča.
Na razpisu Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 
Evropske unije je Premogovnik Velenje pridobil 550.000 € 
za dva razvojna projekta.
V Gaberkah smo sodelovali na 4. srečanju preseljenih z 
območja rudarjenja Premogovnika Velenje.
Osnovna organizacija RK v Premogovniku Velenje je 
zabeležila 35-letnico delovanja.
V Muzeju premogovništva Slovenije so pričakali 300.000. 
obiskovalca.
Rudarski oktet je pripravil koncert v Hudi luknji.
V Šoštanju so odprli prenovljeno Vilo Mayer.

Julij
2. julija smo praznovali 50. Skok čez kožo. Čez kožo je 
skočilo 58 novincev, častni skok pa je opravil predsednik 
Vlade R Slovenije Borut Pahor. Slavnostni govornik je bil 
dr. Milan Medved.
Za Naj sodelavce so bili izbrani: Simon Klinc, Premo-
govnik Velenje, Božo Jeseničnik, HTZ Velenje, Miran 
Lukaček, PV Invest, Mijo Pranjić, RGP, in Tomaž Lenart, 
GOST. Za Naj skupini sta bili izbrani skupina na odkopu 
G2/C v Premogovniku Velenje in skupina za popravilo 
napredovalnih strojev v HTZ Velenje.
Ob jubilejnem Skoku čez kožo smo izdali DVD s sedem-
minutnim filmom 50 skokov čez kožo in brošuro Naj živi 
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nam večno, naš rudarski srečno.
V sklopu 28. Vaške olimpijade v Škalah so se 14. srečali 
tudi nekdanji prebivalci Škal, ki so se morali preseliti zara-
di posledic odkopavanja premoga. 

Avgust
Potekalo je usposabljanje za uporabo novih samoreševal-
nih aparatov Fenzy Oxy Pro, ki pa se nato niso izkazali za 
ustrezne.
Premogovnik Velenje je obiskal minister za finance dr. 
France Križanič.
30. avgusta je bila 17. seja Skupščine PV. 
Veljati je začel novi Zakon o rudarstvu.
PV Invest je ob severni obali Škalskega jezera uredil trim 
stezo.
Od 26. julija do 6. avgusta smo imeli kolektivni dopust.

September
Premogovnik Velenje je sodeloval na Mednarodni konfe-
renci energetskega rudarstva v Srbiji.
Na odkopu –50/B je bila dosežena rekordna proizvodnja 
na enem odkopu – 2.008.670 ton.
HTZ Velenje se je uspešno predstavil na 43. Mednaro-
dnem obrtnem sejmu v Celju.
GZS je bronasto priznanje za inovacije podelila tudi HTZ 
Velenje za inovacijo nanofiltrski vložek za bidon.
Prvič smo razpisali akcijo Inovator leta.
Tretje leto zapored smo prvošolčkom v Šaleški dolini 
podarili majičke za večjo varnost v prometu.
Ob prazniku Občine Šoštanj je bil dr. Milan Medved ime-
novan za častnega občana Šoštanja.

Oktober
V jami Pesje je začel delovati odkop –50/C, na katerega 
smo montirali 88 sekcij novega hidravličnega podporja, 
izdelanih po najnovejših spoznanjih iz zelo kvalitetnih 
materialov na podlagi naših izkušenj ter prilagojenih raz-
meram v velenjskem premogovniku.
Uspešno je bil opravljen remont ventilatorja Turmag V2 v 
VP Šoštanj.
V HTZ Velenje so opravili remont odkopne opreme za 
podaljšanje mehaniziranega odkopa v jami Mramor, BiH.
Po 18 letih je funkcijo glavnega tehničnega vodje Proizvo-
dnje mag. Marjan Kolenc predal Ivanu Pohorcu.
PV Invest je v centru Velenja odprl Center športne medi-
cine.
Program Gradbeno in komunalno vzdrževanje v PV In-
vest je pridobilo koncesijo za vzdrževanje in urejanje dela 
zelenih površin v MO Velenje.
V novem trgovskem centru v Velenju je GOST odprl 
gostilnico Pri knapu.
163 udarnikov iz Skupine PV je uredilo gondolsko postajo 
v Žekovcu.
Na 14. Slovenski konferenci odnosov z javnostmi je Ivo 
Hans Avberšek drugo leto zapored prejel prvo nagrado za 
fotografijo, objavljeno v Rudarju.
22. oktobra je minilo 35 let, odkar je začel delovati interni 
radio.
V Velenju je potekal Festival godb, na katerem je zmagal 
Pihalni orkester Premogovnika Velenje.
Končana je bila obnova rudniškega stolpa Starega jaška.

November
Zamenjana je bila vlečna vrv na izvažalnem stroju jaška 
NOP.
Dr. Milan Medved je pripravil sprejem za 50 novih 
pripravnikov ter sodelavce, ki so opravili nadzorniški stro-
kovni izpit, republiški strokovni izpit in izpit za strojnika 
izvoznega stroja GHH.
V Evropskem parlamentu je bila v okviru prireditve Dnevi 
premoga postavljena fotografska razstava, na kateri smo 
predstavili tudi Slovenijo, Šaleško dolino in Premogovnik 
Velenje.
Premogovnik Velenje je bil uvrščen med finaliste za nagra-
do za družbeno odgovornost horus 2010.

December
S tradicionalnim praznovanjem znanja smo zabeležili god 
zavetnice rudarjev, sv. Barbare. Priznanja ob dokončanju 
študija je prejelo 12 sodelavk in sodelavcev.
4. decembra je bila zaključna reševalna vaja Jamske reše-
valne čete.
Letni delovni načrt je bil dosežen in presežen – odkopane-
ga je bilo 3,924 milijona ton premoga.
Podpisane so bile pogodbe s študenti v okviru projekta 
Znanje energiji – energija znanju.
NK Rudar je predčasno končani jesenski del državnega 
nogometnega prvenstva sklenil na 5. mestu.
Zadnji delovni dan je bil 23. december.
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35 let internega radia
Ko je leta 1985 Rudnik lignita Velenje praznoval 100-letnico, je bila ustanovljena razglasna posta-
ja. Vmes sta se oba preimenovala in letos sta tako Premogovnik Velenje kot interni radio prazno-
vala. Prvi 135 let, drugi 35 let.

Radijski program se je prvič oglasil 22. oktobra 1975, 
slovesnost ob 35-letnici pa smo pripravili 9. decembra v 
Beli garderobi Muzeja premogovništva Slovenije. Ideja 
praznovanja je bila, da se radio tudi vidi. Zato sta ustvar-
jalca vsakodnevnih oddaj Dragica Marinšek, ki oddaje pri-
pravlja in bere, in Štefan Marđetko, tonski tehnik, v živo 
odigrala redno oddajo – z gostom in glasbo. V programu 
oddaje so v živo zapeli člani Rudarskega okteta, zaigrali pa 
člani Harmonikarskega orkestra Barbara. 
Gost v studiu je bil tokrat direktor Premogovnika Velenje 
dr. Milan Medved, ki je odgovarjal na vprašanja, poveza-
na z internim radijem: Ali kdaj slišite interni radio? Kaj 
menite o programu? Kakšna je po vašem mnenju vloga 
internega radia v našem podjetju? Kaj bi si želeli pogosto 
ali vsak dan slišati na radiu? 
Direktor je povedal, da interni radio posluša večkrat, 
predvsem takrat, kadar pride zgodaj zjutraj v prezivnico in 
se odpravi med rudarje. 
Poudaril je, da je vloga medijev izredno pomembna. »V 
veliko primerih mediji kreirajo podobo podjetja. Vloga 

internih medijev pa je še toliko bolj pomembna, saj je 
danes težko osebno nagovoriti vse zaposlene – tako takrat, 
ko so stvari lepe, dobre, organizirane, kot takrat, ko ne gre 
vse po načrtih. 
Sem velik zagovornik kvalitetnega internega komunicira-
nja, kakršno naše je, in zato ga navajamo tudi kot eno od 
prednosti Premogovnika Velenje, ko se deklariramo kot 
družbeno odgovorno podjetje,« je dejal dr. Medved.
Dodal je še: »Na internem radiu bi želel slišati le dobre no-
vice, kratke informacije, veliko slovenske zabavne glasbe.«
Na slovesnost so bili povabljeni tudi nekateri nekdanji 
sodelavci internega radia, ki so pri njem delovali dalj časa. 
Njim in sedanjim sodelavkam in sodelavcem pri radiu se 
je dr. Milan Medved zahvalil za vložen trud, jim pode-
lil spominska darila ter dejal: »Prepričan sem, da kljub 
nastajanju novih, elektronskih medijev, radio ne bo nikoli 
utihnil. Želim vam veliko uspeha še naprej in srečno do 
50. obletnice.«

Diana Janežič

Na slovesnosti ob 35-letnici internega radia so se srečali nekdanji in sedanji ustvarjalci programa: Hans Avberšek, Diana Janežič, direktor 
dr. Milan Medved, Dragica Marinšek, Tadeja Mravljak Jegrišnik, Dijana Žagar, Metka Marić , Albina Videtič, Jani Drev, Štefan Marđetko. (z 
leve)
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Pa ni tako. Starost v domu je lahko lepa, aktivna in pre-
pletena s sklepanjem novih prijateljstev. Ker je delovna 
terapija slabše poznana širšemu krogu ljudi, je knjiga, ki so 
ji dali naslov Pomagajo mi živeti,  tudi odlična priložnost, 
da delovne terapevtke svojo stroko predstavijo. 
Delovna terapija v domu zajema tri področja človekovega 
delovanja: skrb za samega sebe, produktivnost in aktiv-
nosti prostega časa. Delovna terapija v domu pokriva 
področje zdravstvene in socialne dejavnosti, ki je v knjigi 
bolj predstavljena. 
Od skupno dvajset domov Celjske in Koroške regije se jih 
je za sodelovanje odločilo sedemnajst. Domovi, ki so sode-
lovali pri nastajanju knjige, so: Dom za varstvo odraslih 
Velenje, Dom sv. Jožef Celje, Pegazov dom Rogaška Slati-
na, Koroški dom starostnikov, enota Slovenj Gradec, Ko-

Izšla je knjiga 
Pomagajo mi živeti
Delovni terapevti socialno-varstvenih zavodov Celjske in Koroške regije so na prvem regijskem 
sestanku prišli do ideje, da bi ob letošnjem mednarodnem dnevu starejših, 1. oktobru, delovne 
terapevtke skupaj s stanovalci izdale publikacijo, ki bi na pozitiven način promovirala domove, 
starost in delovno terapijo. Dosti ljudi se še vedno boji doma, misleč, da se življenje v domu upo-
časni oziroma konča. 

roški dom starostnikov Črneče, Dom upokojencev Polzela, 
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Center starejših PV 
Zimzelen Topolšica, Dom starejših Šentjur, Dom starejših 
na Fari Prevalje, PE Center starejših Gornji Grad, Špesov 
dom Vojnik, Dom Lipa Štore, Dom starejših Laško, Dom 
Nine Pokorn Grmovje, Dom Hmelina Radlje ob Dravi in 
Dom sv. Eme Šentjanž pri Dravogradu.
Branje bo zagotovo zanimivo širšemu krogu bralcev – 
starostnikom, ki se odločajo za odhod v dom ali so že v 
domu, svojcem, prostovoljcem in zaposlenim, ki delajo s 
starejšimi. Knjiga Pomagajo mi živeti je dostopna v vsaki 
domski knjižnici, kjer si jo lahko ljudje izposodijo, poskr-
beli pa bodo, da bodo knjige tudi v mestnih knjižnicah v 
Velenju, Šoštanju in Žalcu. 

Janja Koželj, Saša Svetec, Zorica Špital

Obvestilo najemnikom stanovanj, 
garaž in poslovnih prostorov 
v lasti družbe PV Invest

Najemnike stanovanj, garaž in poslovnih prostorov 
obveščamo, da bo od 1. januarja 2011 PV Invest 
najemnine za te objekte fakturiral sam.
Tako bodo najemniki že v januarju prejeli polo-
žnico za najemnino neposredno od podjetja PV 
Invest, znesek pa bo mogoče plačati brez provizije v 
mestni blagajni MO Velenje.
Najemnike, ki najemnino plačujejo s trajnimi na-
logi, odprtimi pri bankah, opozarjamo, da bo treba 
zaradi menjave upravičenca do najemnine odpreti 
nov trajnik.
Glede na to, da imajo upravniki zgradb z dobavite-
lji elektro in komunalnih storitev sklenjene ločene 
pogodbe za obračun porabe v skupnih prostorih 
in delih stavb ter hišniških storitev, bo upravnik 
najemnikom poslal ločeno položnico za skupne 
obratovalne stroške.
Za dodatne informacije vam je na voljo Kristijan 
Kolenc, telefon 03/899–6183, el. pošta: kristijan.
kolenc@rlv.si.

PV INVEST, d. o. o.

 Ob koncu leta se ozrimo nazaj
in poiščimo, kaj je bilo lepega,
kje smo bili uspešni.
Pozitivne izkušnje preslikajmo
v naslednje leto in
naj bo srečno.

Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Ve-
lenje, še posebej pa vam, upokojenke in upo-
kojenci, želim veliko trdnega zdravja in osebne 
sreče, enako vašim najbližjim. Zaposlenim želim, 
da se varno spuščate v globine po črno zlato in 
se vračate brez poškodb v objem domačim. 

Vesel božič in srečno, ustvarjalno leto 2011!

Pavel Župevc,
predsednik Kluba upokojencev

Člane Kluba upokojencev obveščamo, da je članarina 
za leto 2011 po sklepu Upravnega odbora kluba enaka 
kot leta 2010 za tipa B in D. Zaradi poenotene evidence 
se črtata tipa članarine A in C, tip E (družinski člani) se 
poveča za 2 € in znaša 50 €. 
Poravnate jo v času uradnih ur od januarja do marca 
2011 v klubski pisarni.
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Majda albreht in Iztok lednik sta 
kuharja v Vili Široko v Šoštanju. Ona 
se je zaposlila leta 1980, on se je leto 
kasneje šele rodil. Danes odlično 
združujeta izkušnje in inovativnost, 
moški in ženski princip in gostje 
uživajo v njunih vrhunskih kuharskih 
dosežkih.
Majda je kot štipendistka hotela 
Paka končala triletno Gostinsko šolo 
v Celju, a štipendija ji ni zagotovila 
delovnega mesta. Zato je zaposlitev 
poiskala v Družbenem standardu, 
ki je kasneje prerasel v podjetje 
GOST. V preteklih 30 letih je kuhala 
v počitniškem domu v Crikvenci na 
Hrvaškem, Delavskem klubu, Domu 
rudarjev v Fiesi, restavraciji Name na 
Ravnah na Koroškem in Dijaškem 

Kuharski dvojček v Vili Široko
Praznični dnevi so bili vedno povezani tudi s hrano. Včasih toliko bolj, ker je ni bilo v izobilju in 
so bili beli kruh, meso in potica na mizi le za velike praznike. Danes, ko imamo vsega dovolj in 
preveč, je tudi izbira, kaj posebnega postaviti na mizo za praznike, težka odločitev. Lahko pa je 
zgodba čisto drugačna. Če je tvoj poklic kuhanje v dvorni restavraciji, se za praznike najbolj prile-
žejo počitek, družba družinskih članov in jed na žlico.

domu v Velenju. To pa so bili le krajši 
postanki ali premestitve v 28 letih 
njene delovne dobe v Vili Široko. 
Iztok je končal Srednjo šolo za go-
stinstvo in turizem v Celju in posku-
šal nadaljevati šolanje na Višji šoli za 
gostinstvo in turizem v Mariboru. To 
je še nedokončana zgodba. Eno leto 
je delal v kuhinji v Novih Prelogah, v 
vili je dve leti. 
Oba sta se po kuhinji rada vrtela že 
kot otroka oziroma mladostnika; 
Iztokovo prvo srečanje s kuho je bila 
na primer peka kruha z mamo.
 katera je vajina najljubša jed? 
albreht: »Jedi na žlico – pasulj, golaž, 
ričet. Ko sem bila mlajša, pa ocvrto 
meso.«
lednik: »Rad grem na Trojane na 

ocvrtega piščanca.«
 katero jed v službi najrajši 
pripravite?
lednik: »Bom jaz povedal za Majdo 
– je strokovnjakinja za štruklje in 
takšnih štrukljev, kot jih naredi ona, 
ni daleč naokoli. Podobno je z jabolč-
nim zavitkom.«
albreht: »Res je, to dvoje rada delam. 
Vendar moram imeti za pripravo čas, 
zato kadar so na vrsti štruklji, pridem 
prej v službo, da testo v miru pripra-
vim.«
lednik: »Jaz sem bolj specializiran za 
mesne jedi, rad pripravljam vse vrste 
mesa in pri tem poskušam tudi kaj 
novega.«
albreht: »Iztok je res strokovnjak za 
novitete. Jaz zelo rada kuham, nove 

NA OBISKU
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ideje pa daje on. In vse mu uspe. Zato 
sem zelo vesela, da sva sodelavca, 
saj se odlično dopolnjujeva. Kljub 
mojim dolgoletnim izkušnjam se od 
njega veliko naučim, rada mu sledim. 
Zato ga tudi spodbujam, da bi se še 
izobraževal.«
 Imata za svoje poskuse na 
kuharskem področju dvornega pre-
izkuševalca, glede na to, da je vila 
široko dvorna restavracija?
lednik: »V tako velike ekstreme ne 
gremo. Naše stalne stranke pa so 
sodelavci v Premogovniku Velenje, 
gostje iz TE Šoštanj in Esotecha, ki se 
pustijo razvajati in sprejemajo naše 
novosti. Kuhanje mi je v užitek, pose-
bej tak način, kot ga imamo v vili. V 
kuhinji NOP sem delal, da bi ubežal 
delovnemu času v gostinstvu, a me je 
način kuhanja v menzi 'ubijal'.
Največja skupina pri nas šteje med 
60 in 70 gostov. Ker so to navadno 
svečani dogodki, strežemo jedi v 
več hodih – hladna, topla predjed, 
dve glavni jedi, poobedek. Porcije so 
manjše. Slovimo po specialitetah in 
gostje to cenijo.«
albreht: »Trideset let kuham po na-
ročilu in bi se v klasični restavraciji, 
kot je na primer Restavracija Jezero, 
težko ujela. Nisem namreč vajena 
kuhati velikih količin iste vrste jedi.«
 kdo sestavlja ponudbo hrane 
v vili?
albreht: »Jedilnike sestavljamo 
midva in vodja lokala Aleš Venišnik. 
Najavljenim skupinam ponudimo več 
jedilnikov, v običajnem jedilnem listu 
pa vsake toliko zamenjamo jedi.
V novi ponudbi bomo imeli pripravo 
tatarskega biftka pred gosti in flambi-
ranje jedi.« 
lednik: »Zelo se prilagajamo željam 
gostov. Tako tudi za vegetarijance 
pripravimo jedi, ki jih predlagajo, 
pogosto imamo goste z različnimi 
alergijami ali celiakijo in njihove želje 
upoštevamo.
Sestavo menijev prilagajamo sezoni 
pa tudi 'modi' v kulinariki.«
 katero jed morate najpogosteje 
pripraviti?
albreht: »Popečena gosja jetra z 
jurčki, steake na različne načine, 
divjačino, jelenji karpačo, žrebičk-
ovo meso. Sestavine nabavljamo pri 
specializiranih dobaviteljih in smo 
zelo zahtevni glede kakovosti. Mene 
marsikateri dobavitelj ne mara, kajti 
če dostavljeno meso ni v redu, ga 

Kuhajmo z Majdo in Iztokom
Majda Albreht in Iztok Lednik sta za vas izdala svoja preizkušena recepta. 
Ko ju boste prebrali, boste ugotovili, da so recepti za odlične jedi zelo pre-
prosti. In tudi priprava ni prav nič težka. Če bosta obe jedi tudi tako odlični 
na pogled in za okus, kot sta, kadar ju pripravita onadva, vam čestitamo. 
Sicer pa – to so drobne skrivnosti velikih kuharskih mojstrov. Naj vam uspe 
in dober tek!

Srnin medaljon v divjačinski omaki z brusnicami
Potrebujemo: očiščen srnin hrbet, divjačinski fond ali jušno osnovo, sol, 
poper, brusnično marmelado.
Priprava
Srnin hrbet narežemo na medaljone, jih rahlo potolčemo, solimo in popra-
mo. Medaljone na hitro opečemo na vroči maščobi, zalijemo z divjačinskim 
fondom in dušimo do želene središčne temperature – srednje pečeno okoli 
55–60 stopinj, skozi pečeno okoli 70 stopinj.
Omako po želji zgostimo. Pri serviranju dodamo brusnično marmelado in 
okrasimo.

Domači  sirovi štruklji
Za 10 porcij potrebujemo:

za testo•	  25 dag gladke moke, 1,5 dcl mlačne vode, sol, 2 dag olja, žličko 
vinskega kisa, eno jajce; sestavine zamesimo v vlečeno testo in pustimo 
počivati 30 minut;
za nadev •	 90 dag skute, 20 dag kisle smetane, 2 rumenjaka, sneg dveh 
beljakov, sol; skuto spasiramo in ji dodamo kislo smetano, rumenjake, 
sol ter na koncu vmešamo sneg.

Testo razvlečemo in do treh četrtin namažemo z nadevom. Štruklje zavije-
mo v čisto krpo in jih kuhamo v slanem kropu približno 35 minut. Nareže-
mo jih na širše rezine in lahko zabelimo z maslom ali drobtinami.
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zavrnem. Iz slabih sestavin ne morem 
pripraviti dobre jedi.«
 vam gostje povedo, če so bili 
zadovoljni s hrano?
lednik: »Pogosto. Dogaja se tudi, 
da se kuhar gostom predstavi, da 
ga po obroku pokličejo k mizi in se 
zahvalijo. Nekateri pridejo v kuhinjo 
in povedo, da so bili zadovoljni, drugi 
pohvalo sporočijo natakarju. To mi 
godi. Največja pohvala pa je, če se 
gostje vračajo.«
albreht: »Dvakrat sem bila povablje-
na k mizi, da sem gostom predstavila 
jedilnik in pripravo jedi. To je bilo 
zame dokaj naporno, saj nisem vajena 
'nastopati', raje kuham. Vendar po-
hvale godijo, nič pa ni narobe tudi, če 
gostje povedo, s čim niso bili zado-
voljni. Vsako mnenje je dobrodošlo. 
Vem, da so okusi različni in da v 
veliki skupini ljudi vsem vse ne more 
biti všeč.«
 ali velikokrat gostite kakšne 
posebne goste?
albreht: »Dvakrat je bil pri nas gost 
Janez Janša, ko je bil predsednik 
vlade. Gostili smo tudi hrvaškega 
predsednika vlade Iva Sanaderja. 
Pogosto pa so pri nas gostje direktorji 
različnih podjetij, ministri. Meni 
je vseeno, za koga kuham, saj se za 
vsakega gosta enako potrudim.«
lednik: »Malo treme gotovo imam 
pred takšnimi gosti, a nič težjega.« 
 kaj ne sme manjkati v nobeni 
kuhinji: odlična posoda, začimbe, 
dobra volja kuharja?
oba: »Vse to, predvsem pa dobra 
volja kuharja.«
 In dobra volja je potrebna, saj je 

kuharski poklic gotovo naporen?
lednik: »Zelo. Delovni čas je težko 
prilagajati družinskemu življenju. Z 
Majdo letni dopust koristiva v času 
kolektivnega dopusta v Premogov-
niku Velenje, ko je tudi Vila Široko 
zaprta. Sicer pa sva težko na dopustu. 
Tudi ur ne moreva koristiti, kajti če 
jih koristim jaz, jih nabira Majda in 
obratno.«
albreht: »Najbolj zahtevni so konci 
tedna, posebna praznovanja, poroke, 
prazniki. Takrat delamo skoraj cel 
dan, vsekakor pa pozno v noč. Ko go-
stje odidejo, je treba še vse pospraviti, 
kajti moja zahteva je, da se kuhinja 
pospravi zvečer. Zjutraj mora biti 
pripravljena za nov dan. 
Žal so tudi dnevi, ko nimamo veliko 
gostov. Ljudje ne hodijo več vsak dan 
v takšne restavracije, kot je naša. Vča-
sih pa smo pogosto gostili Velenjčane 
in Šoštanjčane, ki so s celimi družina-
mi prihajali na kosila ali večerje. Časi 
so se v tem pogledu spremenili.
Sicer pa zelo rada opravljam svoj 
poklic in kar verjeti ne morem, da je 
za mano že 30 let kuhanja.«
 kako bosta preživela december 
in praznične dni?
lednik: »Najbolj vesel bom, ko bo 

decembra konec. Na božični večer in 
na silvestrovo bom doma, z družino. 
Za božič se bom glede hrane pustil 
presenetiti in postreči ženskam, na 
silvestrovo pa domači že pričakujejo 
moj tatarski biftek.« 
albreht: »Bolj kot ne bova cel mesec 
v službi. Malo prej kot običajno lokal 
zapremo na božični večer in na silve-
strovo, saj tudi silvestrovanja v vili ne 
pripravljamo. Za praznike ne skuham 
nič posebnega, sem s hčerkama in to 
je dovolj.«
 si želita, da bi tudi vaju kdo 
postregel v vili široko?
albreht: »Vsekakor, to bi mi bilo zelo 
všeč. Vsak je rad postrežen in vsak 
rad poje kaj dobrega. Veste, midva 
zelo malokrat jeva v službi. Velikokrat 
ni časa, poleg tega pa se naužijeva 
vonjav ob kuhanju in nimava pravega 
teka.«
 kaj si želita v novem letu?
albreht: »Zdravje, srečo in da bi ime-
li vsak dan poln lokal gostov.«
lednik: »Zdravje, srečo, uspešno 
delo in veliko gostov.«

Diana Janežič

 
Najboljših in najlepših reči na svetu
ne moremo videti, se jih dotakniti.
Čutiti jih moramo s srcem …
(Hellen Keller)

Člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje želimo, da vam leto 2011 nariše mnogo 
lepih, z glasbo prežetih trenutkov.

Vse ljubitelje glasbe vabimo na tradicionalni novoletni in drugi abonmajski koncert, ki bo v sobo-
to, 22. januarja 2011, ob 19.30 v Kulturnem domu Velenje. 
Na edinstvenem glasbenem večeru bomo gostili Uroša Perića – belca z glasom črnskega džez 
pevca, ki je znan po odličnih interpretacijah skladb Raya Charlesa.

Vljudno vabljeni! 

• • • • •

Vila Široko
DVORNA RESTAVRACIJA

Odprto od torka do nedelje od 11. ure, 
rezervacije na telefonskih številkah: 03/5881-030 in 051/344-725.
Vljudno vabljeni!
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Vabimo vas 

na novoletni ples v Restavracijo Jezero 
1. januarja 2011 ob 20. uri.

Za svečano večerjo in postrežbo bo poskrbelo osebje Restavracije Jezero, za ples in dobro 
razpoloženje pa znani ansambel SPEV.

Cena je 30 € za osebo.
Rezervacije sprejemamo na telefonskih številkah: 03/5866-462 in 051/344 757.

Vljudno vabljeni, da skupaj prijetno preživimo prvi večer novega leta.

Božični čas na obali – v Hotelu Barbara v Fiesi
od 39 € za osebo

polpenzion v terminu od 24. do 31. decembra 2010

Silvestrovanje v Hotelu Barbara v Fiesi
od 196 € za osebo

novoletni termin 31. december 2010 do 2. januar 2011

Paket vključuje: 
dve noči z namestitvijo v sobah tipa Plus, samopostrežni zajtrk,

silvestrski meni s plesno glasbo v živo, brunch, 
kopanje v pokritem bazenu z morsko vodo,

prost vstop v savno, parkirno mesto,
presenečenje.

Doplačila: 
turistična taksa 1,01 € za osebo na dan, namestitev v sobi Superior 10 € na osebo na dan.

Cene vključujejo ddv in veljajo pri bivanju vsaj dve noči.

Vzemite Si ČaS zaSe in naS obišČite! DobroDošli!

Rezervacije po elektronski pošti hotel.barbara@siol.net ali po telefonu: 05/6179-000
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SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Zdravo življenje se začne s čisto vodo. 
Voda zmanjšuje stres, tesnobo in de-
presijo, polni nas z mladostno energijo 
in pomaga premagovati utrujenost, 
povrne normalen ritem spanja, poveča 
učinkovitost rdečih krvničk in imun-
skega sistema.
Dehidracija ali pomanjkanje vode 
v telesu je vzrok številnim težavam 
z zdravjem. Že samo 1-odstotna 
dehidracija (izguba vode iz telesa) 
pomeni občutno zmanjšanje telesnih 
in mentalnih sposobnosti. Dehidracija 
povzroča kronično utrujenost in celo 
agresivnost. Kronično pomanjkanje 
vode povzroči različne alergije, kronič-
ne in revmatične bolečine, glavobol in 
zvišan krvni tlak ter zmanjšuje imun-
sko sposobnost organizma.
Ionizator vode aquavallis je naprava 
za pripravo alkalne ionizirane vode, 
ki je hkrati najboljši vodni filter, saj iz 
vode odstrani organska onesnaženja, 
klor, azbest, svinec, trihalometane, 
pesticide, nitrate in bakterije. Alkalna 
ionizirana voda se pri postopku ioniza-
cije obogati z aktivnim vodikom – naj-
učinkovitejšim antioksidantom. Poleg 
tega se pri postopku ionizacije alkalna 

Zdravilna voda 21. stoletja
Voda je glavna sestavina človeškega telesa in bistvenega pomena za opravljanje življenjskih funk-
cij telesa. V možganih je kar do 85 odstotkov vode, deset več kot v telesu. Telo najbolje deluje, če 
ima na voljo dovolj čiste vode. Zato je čista voda za pitje, pripravo hrane in napitkov bistvenega 
pomena za dobro funkcioniranje telesa.

ionizirana voda obogati z minerali (ka-
lij, kalcij in magnezij). Aktivni vodik 
kot antioksidant nevtralizira proste 
radikale ter s tem preprečuje degenera-
tivne bolezni, zavira proces staranja in 
izboljšuje antioksidantni status telesa. 
Alkalna ionizirana voda je zara-
di čistosti, vsebnosti mineralov in 
antioksidantov zdrava »živa« voda. 
Po svoji sestavi in lastnostih je enaka 
živi vodi iz himalajske doline Hunza, 
kjer prebivalci dosegajo izredno visoko 
starost ob odličnem zdravju in vital-
nosti. Znanstveniki pripisujejo zasluge 
za izredno dolgo življenjsko dobo, 
odlično zdravje in vitalnost prav pitju 
himalajske žive vode.
Alkalna ionizirana voda, ki je boga-
ta z minerali in hidroksilnimi ioni 
zmanjšuje prekomerno zakisanost 
telesa ali acidozo. S tem postane prva 
obrambna linija našega zdravja mnogo 
uspešnejša. 
Najboljše rezultate v boju proti zaki-
sanosti organizma dosežemo s pitjem 
priporočene dnevne količine (1,5 do 
2,5l) čiste in z bazičnimi minerali 
bogate, zdrave alkalne ionizirane vode 
iz ionizatorja vode. Stopnjo zakisano-

sti lahko izmerimo z merjenjem pH 
urina. Ker pH urina zaradi različnih 
dejavnikov niha, je treba opraviti več 
meritev.
Posledica zakisanja organizma so 
številne bolezenske težave. 
Tipični znaki zakisanosti organizma 
so: kronična utrujenost, kronično 
pomanjkanje energije, slabo razpolože-
nje, mrzli udi, nagnjenost k okužbam, 
živčna utrujenost, nemir, depresi-
ja, agresivnost, motnje pri spanju, 
nespečnost, zmanjšana sposobnost 
koncentracije, slab spomin, suha ali 
mastna koža, srbečica, izpuščaji, akne, 
občutljivi zobje, vnetje dlesni, izpa-
danje las, krhki nohti, mišični krči, 
vnetno-degenerativne spremembe 
gibalnega aparata, razne oblike bolečin 
(išias, revmatizem), skelenje med 
uriniranjem, nihanje krvnega pritiska 
in težave s ščitnico.
zakaj je alkalna ionizirana voda 
najprimernejša za razkisanje orga-
nizma? 
Alkalna ionizirana voda zaradi zmanj-
šane velikosti vodnih skupkov lažje 
prehaja skozi tkiva našega organizma 
in s tem omogoča intenzivnejšo hi-
dracijo v telesu nakopičenih (zastalih) 
kislih odpadkov. Hidracija kislih 
odpadkov je osnovni pogoj za njihovo 
odstranitev iz telesa. 
Alkalna ionizirana voda je bogata z 
bazičnimi minerali in hidroksilnimi 
ioni. Bazični minerali in hidroksil-
ni ioni preprečujejo z zakisanostjo 
pogojeno zmanjševanje kostne mase in 
izčrpavanje kalcija iz kosti. Učinkovito 
nevtralizirajo kisle odpadke in tako 
pomagajo organizmu pri življenjsko 
pomembnem ohranjanju kislinsko 
bazičnega ravnovesja. Alkalna ionizi-
rana voda iz ionizatorja vode je močan 
antioksidant, ki nevtralizira škodljive 
proste radikale in s tem preprečuje 
degenerativne bolezni, zavira proces 
staranja in izboljšuje antioksidantni 
status telesa.

Prodajno-komercialna služba 
HTZ Velenje 
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IONIZATOR VODE 
“AQUAVALLIS”

- 25%
765,00 €! 
(Redna cena: 1.020,00 €)

080 81 89
HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Partizanska cesta 78,  SI-3320 Velenje
e-pošta: info@aquavallis.si  *  web: www.aquavallis.si VEDNO ČISTA VODA

Ionizator vode uporabljamo predvsem 
pri osebah, ki so izpostavljeni 
močnejšim psiho-fizičnim 
obremenitvam in na ta način ustrezno 
nadomestijo izgubljeno telesno tekočino. 
Ionizirana voda revitalizira telo.

Ionizirana bazična voda nevtralizira škodljive 
proste radikale in s tem preprečuje številne 
bolezni, zavira proces staranja in izboljšuje 
antioksidantnost telesa. Ker je bogata z 
minerali in hidroksilnimi ioni, zmanjšuje 
prekomerno zakisanost telesa.

BIDON - ŠPORTNA PLASTENKA AQUAVALLIS
Bidon z vgrajenim filtrom AquaVallis 
zagotavlja čisto in neoporečno pitno 
vodo, brez virusov bakterij, težkih kovin...
Vedno in povsod na poti za športnike, 
rekreativce, izletnike 
in pohodnike ... - 20%

23,92 €! 
(Redna cena: 29,90 €)

Prvim 20. kupcem 
ionizatorja AquaVallis 
podarimo športno 
plastenko AquaVallis 
brezplačno!

* slike so simbolične; navedene cene so izražene v eurih in vsebujejo 20% DDV; za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

AKCIJA!

*Za zaposlene v skupini PV  
možen nakup do največ 5 obrokov 

brez obresti, z odplačevanjem preko 
osebnega dohodka.

DO 5 ObROkOV 
bREZ ObRESTI*

Za zaposlene v skupini PV
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Zunanja razsvetljava zadeva tako rekoč vsakega posame-
znika, zato so v omenjenem društvu napisali priročnik 
za občine, podjetja in ustanove z naslovom Svetlobno 
onesnaženje in energetsko učinkovita zunanja razsvetljava. 
Namen priročnika je povečati razumevanje vzrokov in 
posledic Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega one-
snaževanja okolja, ki je v veljavo stopila septembra 2007. 
Priročnik je namenjen tudi potrebi po izboljšanju kakovo-
sti zunanje razsvetljave in zmanjšanju števila kršitev.

Svetlobno onesnaženje narašča
Svetlobno onesnaženje je v zadnjem desetletju v Slove-
niji naraščalo za osem odstotkov na leto, EU pa si je do 
leta 2050 zadala nalogo prepoloviti izpuste toplogrednih 
plinov. Če bomo s svetlobnim onesnaženjem nadaljevali z 
dosedanjim tempom, se bo do leta 2050 to povečalo kar za 
2.500 odstotkov. Po takšnem »svetlem« scenariju se pono-
či v slovenskih mestih ne bi videla niti ena sama zvezda. 
Tak »razvoj« ni trajnosten, ampak gre za popolno in brez-
obzirno uničenje nočnega okolja, ne gre pa zanemariti niti 
negativnega vpliva umetne svetlobe na živali, saj spreminja 
njihovo naravno vedenje.
Eden izmed posebnih poudarkov v brošuri je tudi ta, da 
smo v Sloveniji prestopili vzdržne meje nočnega osvetlje-
vanja, saj smo v času ene generacije uničili nočno nebo 
nad Slovenijo, navajajo avtorji, in dodajajo, da imamo v 
državi dovolj znanja o tej problematiki, obenem pa je zna-
na in dostopna tudi tehnologija na tem področju. 

Uporaba do okolja »prijaznih« svetilk
Če umerimo svetlobo javne razsvetljave v tla proti asfaltu, 
se v nebo odbije od 4 do 10 odstotkov svetlobe. Če upo-
rabljamo okolju prijazen spekter svetlobe in če zmerno 
osvetljujemo, teh nekaj odstotkov sicer predstavlja del 
svetlobnega onesnaženja, a to naj ne bi bilo problematično. 
Glavni problem predstavljajo svetilke, ki sevajo svetlobo 
tik nad vodoravnico. Še hujše pa so kroglaste svetilke, ki v 
nebo pošljejo kar 60 odstotkov svetlobnega toka.
Že en odstotek sevanja svetilke nad vodoravnico je ško-
dljiv za okolje, zato Uredba o mejnih vrednostih svetlob-
nega onesnaževanja okolja določa, da so v Sloveniji za 
zunanjo razsvetljavo dovoljene samo svetilke, ki ne sevajo 
svetlobnega toka nad vodoravnico, med izjeme pa spadajo 
le kulturni spomeniki, med njimi tudi cerkve.
Glavna težava glede okolja so nove LED svetilke, ki zdaj 
še niso tehnološko dovršene. »Ker sevajo zelo intenzivno 
v modrem delu spektra, lahko pričakujemo, da bodo tiso-
čem ljudem zmanjšala tvorbo melatonina med spanjem, 
njegovo pomanjkanje pa je povezano z večjo pojavnostjo 

Svetlobno onesnaževanje
Slovenija je druga najbolj svetlobno onesnažena država v Evropski uniji, pred njo je le še Belgija. 
Za javno razsvetljavo po nepotrebnem zapravimo za 10 milijonov evrov električne energije letno, 
približno pet milijonov evrov za električno energijo pa bi lahko prihranili pri zunanji razsvetljavi 
zasebnih objektov, ugotavljajo v Društvu Temno nebo Slovenije. Samo Ljubljana izgubi vsako leto 
za več kot 1 milijon evrov električne energije! Peljite se po ljubljanski obvoznici in ugasnite luči na 
avtu. Ne boste opazili razlike!

raka na dojki, prostati in debelem črevesu,« poudarjajo 
avtorji brošure.
Društvo Temno nebo Slovenije zato zelo podpira kako-
vostne projektante, ki so najboljši prijatelji naravovar-
stvenikov, saj projekt v prvi vrsti izdelajo z upoštevanjem 
najnižjih nivojev predpisanih osvetlitev po zastavljenih 
standardih. Projekt je tako v skladu z uredbo in uporablja 
energetsko učinkovite ter okolju prijazne svetilke, zmanjša 
pa tudi stroške investicij. Eden izmed glavnih ciljev pro-
jekta pa je seveda tudi zmanjšanje porabe energije.

Prihranki niso zanemarljivi
V Sloveniji za javno razsvetljavo v povprečju porabimo 
83 kWh elektrike na prebivalca na leto, kaže raziskava 
društva za leto 2006. To je približno dvakrat več kot npr. 
v Nemčiji ali na Nizozemskem. Slovenske občine namreč 
razsvetljavo porabljajo razsipno in pogosto pretirano. Že 
omenjena uredba pa zahteva, da se letna poraba električne 
energije za javno razsvetljavo na prebivalca občine zmanj-
ša pod 44,5 kWh.
V društvu zato predlagajo, da posamezna občina v ta 
namen najame neodvisne strokovnjake, ki bodo naredili 
popis občinske razsvetljave, ki je osnova za projektiranje 
in optimiziranje javne razsvetljave.
V omenjenem društvu tudi ocenjujejo, da je možno doseči 
vsaj 20-odstotni prihranek električne energije zgolj z 
zamenjavo neučinkovitih svetilk. Kot poudarjajo, pogosto 
javno razsvetljavo vzdržujejo elektropodjetja, ki so hkrati 
tudi dobavitelji električne energije, zato varčevanje ni v 
njihovem interesu.
Študije več projektantov kažejo, da naj bi se menjava neu-
streznih svetilk z okolju prijaznimi in energetsko učinko-
vitimi ekonomsko izplačale z nižjo porabo v času od dveh 
do sedmih let.  Občine in podjetja pa lahko finančna sred-
stva za menjavo razsvetljave pridobijo na različne načine. 
Sem sodijo javno-zasebna partnerstva, ugodni okoljski 
krediti pri bankah, krediti Eko sklada, sredstva iz EU ter 
ESCO načini kreditiranja in izplačil na osnovi prihrankov 
energije.

Slovenija: nočno nebo je še vedno 
dragulj 
V Sloveniji pospešeno in nekontrolirano »ugašamo« 
svetlobo zvezd. Tega dejstva se zaveda vse več ljudi. Med 
njimi so na prvem mestu astronomi. Herman Mikuž je na 
črnovrškem observatoriju kot prvi Slovenec v zgodovini 
odkril dve novi nebesni telesi, asteroida. Pri spremljanju 
Hale-Boppovega kometa je naredil odlične posnetke. 
Predvajale so jih največje TV hiše s CNN na čelu, fotogra-
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fije pa so objavili najbolj brani časopisi in revije. O Slove-
niji se je morda zaradi tega v svetu, resda v sorazmerno 
majhnem strokovnem krogu ljudi, več govorilo samo še ob 
desetdnevni vojni. Avtor odličnih posnetkov se boji, da se 
mu podobno kakovostni posnetki ne bodo posrečili nikoli 
več. Je namreč med tistimi strokovnjaki, ki opozarjajo, da 
bo njihova dejavnost resno ogrožena ali onemogočena, 
če v Sloveniji ne bomo preprečili vse večjega svetlobnega 
onesnaževanja. 
Z ostalimi poznavalci se sklicuje na slabe izkušnje razvitih 
evropskih držav in ZDA. V Evropi namreč že dolgo časa 
ugotavljajo, da njihovo nebo enostavno bledi. Na njihovem 
podeželju je mogoče ob lepih jasnih nočeh opazovati več 
kot 5.000 zvezd, na obrobju mest pa kar desetkrat manj. 
Kako je v Sloveniji? 
Astronoma s Fakultete za matematiko in fiziko dr. Tomaž 
Zwitter in Herman Mikuž trdita, da je slovensko nočno 
nebo še vedno znatno temnejše od zahodnoevropskega. 
To pomeni, da je naše nebo še pravi dragulj, ki pa mu 
strežemo po življenju. Na kakšen način? Demokracija je 
namreč prinesla tudi slabe navade, pravzaprav bolje razva-
de: vse več je tako imenovanih laserskih snopov reklamnih 
žarkov, s katerimi so opremljeni tudi vaški lokali, in čigar 
usmerjeni snopi sežejo do 30 kilometrov daleč. 

Potrebujemo več svetlobe?
Večkrat nas preseneti razkošna in močna razsvetljava kul-
turno-zgodovinskih in poslovnih objektov. Praviloma se 
za razsvetljavo kulturno-zgodovinskih objektov, navkljub 
opozorilom, še vedno uporabljajo najmočnejši žarometi. 
Gorijo cele noči in porabijo veliko električne energije. Ker 
jih je večina usmerjena od spodaj navzgor, močno prispe-
vajo k svetlobnemu onesnaževanju. 
Tisti, ki so postavljali reflektorje, so jih postavili v dobri 

veri, a z neznanjem, ki prispeva k veliki škodi. Zagovor-
niki osvetljenih cerkva v svoje opravičilo za Goethejem 
kličejo: »Več svetlobe!« in so prepričani, da jih bodo na ta 
način ljudem približali. Nasprotniki z dokazi prepričujejo, 
da je prevelika količina svetlobe smrtonosna za življenje 
insektov. Premočna svetloba vpliva tudi na ptice, lahko 
pa privede tudi do siromašenja biotske raznovrstnosti. 
Nekateri slovenski biologi postrežejo z dokazi, da so zaradi 
svetlobnega onesnaževanja izginile nekatere vrste živali v 
dvokilometrskem pasu na obeh straneh osvetljenih cest. 
Podobno je z osvetljevanjem vodnih površin, mestnega 
zidovja, spomenikov. K onesnaževanju seveda prispevajo 
še reklame, najrazličnejša bogata dekorativna razsvetljava 
pa razsvetljave reklamnih panojev in vseh mogočih reflek-
torjev, ki, kot lahko preberemo v nekaterih redkih pismih 
bralcev, skozi okna spalnic motijo nočni počitek državlja-
nov.  In še beseda o spomenikih. Po podatkih Republiške 
uprave za kulturno dediščino imamo v Sloveniji približno 
9.000 spomenikov, med temi je 2.760 cerkva. Nasprotni-
ki osvetljevanja menijo, da je popolni nesmisel, da so ti 
objekti osvetljeni po polnoči. Nekateri strokovnjaki so 
prepričani, da bi morali v okviru republiškega proraču-
na dobiti ekipo izvedencev, ki bi v časovno določenem 
obdobju ugotovila, kaj predvsem negativnega prinaša 
nekontrolirano in nestrokovno osvetljevanje. Glede na to 
da se v Sloveniji osvetljevalci ogrevajo za močne reflektor-
je, se postavlja vprašanje, ali toplota zastarelih reflektorjev 
škodljivo vpliva na fasade. 
Številni primeri iz razvitih držav kažejo, da so pozitivne 
spremembe ne le nujne, marveč tudi dosegljive. Najva-
žnejše je to, da spremembe prinašajo manjšo obremenje-
vanje okolja, manjše stroške in večjo kakovost življenja. 

Vir: Društvo temno nebo Slovenije, www.temnonebo.org
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Naslikana energija sonca

Prof. Darko Slavec je leta 2008 že razstavljal v našem 
podjetju cikla likovnih del Sonca ter Kruh, svet in koz-
mos in s to razstavo naredil izjemen vtis pri obiskovalcih 
razstavišča Barbara. Tudi tokratna razstava v Beli garde-
robi Muzeja premogovništva Slovenije je izjemna in jo je 
preprosto treba videti. 
V zloženko, ki je izšla ob razstavi, je avtor med drugim za-
pisal: »V ciklusu akvarelov in akrilnih slik, poimenovanem 
»Sonca«, gre za drugačen način razmišljanja in ustvar-
janja. V teh likovnih delih so pomembni živa, barvita 
svetloba in vzorci nebesnih teles (zvezd), ki se ustvarjajo 
na njihovi površini. 
S svetlejšimi, temnejšimi in celičnimi turbulencami 
(granulami), svetlobnimi prameni in protuberancami 
ustvarjajo ta sonca oddajanje svetlobe in sevanje v okoliški 
kozmični prostor. Zaradi osrediščenosti in delovanja iz 
centra navzven so te slike drugačne od klasičnih, kjer se 
zaradi prostorsko iluzivnega delovanja in temnih površin 
vse odvija iz periferije slike navznoter. 
Podobe iz cikla »Sonca« naj bi bile bogate v preprostosti, 
energetsko pozitivne, skrivnostne in oltarne. Podobe torej, 
v katerih je prisotno načelo darovanja kot znak božansko-
sti in večnosti in ne sprejemanja kot znaka človeškosti in 
minljivosti.«
Njegova Sonca se odlično povezujejo s temeljno dejav-

Ko vas bo temačno zimsko vreme potrlo, ko si boste zaželeli sonca in svetlobe, energije in opti-
mističnih misli, zavijte v Muzej premogovništva Slovenije. Do 20. januarja vas v prenovljeni galeriji 
Bele garderobe pozdravljajo ogromna sonca. Njihov avtor je akademski slikar prof. Darko Slavec.

nostjo Premogovnika Velenje in vsebino Muzeja premo-
govništva Slovenije – v premogovniku je tema, rudarji so 
željni sonca, premog daje energijo, kot jo daje sonce. 
Darko Slavec, akademski slikar, mag. slikarstva in mag. 
grafike, je do zdaj pripravil 119 samostojnih razstav ter 
sodeloval na 138 skupinskih razstavah doma in v tujini. 
Zaposlen je kot redni profesor na Katedri za oblikovanje 
tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo Naravoslovnoteh-
niške fakultete Univerze v Ljubljani. Poučuje 21 različnih 
predmetov s področja likovne umetnosti, oblikovanja in 
fotografije. 
Je soustanovitelj Visoke strokovne šole za risanje in slika-
nje v Ljubljani in je bil profesor na tej šoli od njene usta-
novitve leta 1990 do leta 2010. Do zdaj je vodil številne 
seminarje in predavanja s področja oblikovanja z računal-
nikom, oblikovanja spletnih strani, likovne analize otroške 
risbe in slike ter umetniških del, digitalne in analogne 
fotografije, za pedagoške delavce ter likovne in fotografske 
ustvarjalce. 
Pripravil in vodil je tudi večje število likovnih tečajev za 
različne ciljne skupine; vodi tudi likovne tečaje v organiza-
ciji Odbora za kulturo Premogovnika Velenje. Izdal je dve 
knjigi s področja oblikovanja in fotografije. V letu 2009 je 
bil o njegovem ustvarjanju posnet dokumentarni film »Od 
kruha do zvezd«.                                                 Diana Janežič

TRETJI POLČAS
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Rudarji Mislinjske doline smo praznovali
rudarji Mislinjske doline smo bili oktobra znova na romanju k sveti barbari, tokrat v Cirkulane v Halozah. 
16. oktobra zjutraj smo iz Mislinje prek doliča prispeli v zlatoličje, kjer smo si ogledali našo prvo kanalsko 
hidroelektrarno. sedaj jo obnavljajo in povečujejo moč. Pri prenovi sodeluje tudi esotech iz velenja.

Sv. Barbara v Andražu
V soboto, 4. decembra, so se ob 14. uri pred farno cerkvijo Sv. Andreja v Andražu zbrali uniformirani aktivni in 
upokojeni rudarji, saj je Društvo upokojencev Andraž organiziralo tradicionalno praznovanje praznika sv. Barba-
re, zavetnice rudarjev, že osmič zapovrstjo. 
Slovesnost s sv. mašo je vodil celjski škof Stanislav Li-
povšek skupaj s farnim župnikom Janezom Furmanom. 
Pri sv. maši so sodelovali tudi Pihalni orkester Premo-
govnika Velenje in cerkveni pevci. Na praznovanju je 
sodelovalo okoli sto rudarjev, od tega šestdeset unifor-
miranih rudarjev in gostje iz Zabukovice ter s Ponikve. 
Zbrane je ob velikem prazniku nagovoril tudi pomoč-
nik direktorja Premogovnika Velenje mag. Ludvik Go-
lob, v imenu prireditelja pa jih je nagovoril predsednik 
Društva upokojencev Andraž Jože Krk.
Po uradnem delu se je praznovanje v veselem vzdušju 
nadaljevalo v Domu krajanov Andraž. Organizator je 
poskrbel tudi za rudarsko malico in živo glasbo. 
                                                                         Anton Mešič

Po ogledu smo se odpeljali v Cirkulane, kjer smo imeli 
v lepi cerkvi sv. Barbare sveto mašo za žive in pokojne 
rudarje. Ogledali smo si tudi bližnjo romarsko cerkev 
sv. Ane, od koder je lep razgled po naši lepi Sloveniji, 
vidi pa se tudi lep del Avstrije in Hrvaške.
Kosilo smo imeli v Lederhausu pri Borlu, ki je ču-
dovit objekt. Ogledali smo si tudi usnjene izdelke v 
njihovem butiku. Po kosilu smo se odpeljali v Žetale. 
Ogledali smo si pristno haloško hišo in se odpravili na 
kmečki turizem, kjer smo v večernih urah ob glasbi in 
plesu končali našo pot z obljubo za romanje prihodnje 
leto v Hudo Južno.
V soboto, 4. decembra, prav na dan sv. Barbare, pa 
smo imeli 4. srečanje. Kljub slabi vremenski napovedi 
se nas je zbralo okoli 60. Med sabo smo pozdravili tudi 

novega župana Franca Šilaka, ki nas podpira v tem 
druženju. V imenu Premogovnika Velenje nas je prišel 
pozdraviti Matjaž Koželj, vodja tretjejulijske parade, in 
za to pozornost se mu iskreno zahvaljujemo. 
Pred sv. mašo nam je zapel Doliški oktet in nam polep-
šal praznik. Pri sveti maši pa je pel naš zbor Beli cvet, 
ki nam vedno rad zapoje. Po sveti maši smo se pove-
selili in pogostili z rudarsko malico. Sprejeli smo tudi 
sklep, da peto obletnico srečanj drugo leto obeležimo 
tudi za zanamce, z vitražem sv. Barbare, ki bo posta-
vljen v cerkvi sv. Florijana v Doliču. Pri tem upamo, 
da nas podpirate tudi tisti rudarji, ki se srečanja niste 
udeležili. Vidimo se drugo leto.
Vsem rudarjem naš za večno srečno!

Ivan Sedovnik 
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Pozen poletni dan,
ki je s soncem obsijan,
ko na Nopu smo se zbrali,
da bi jamo obiskali.

Okroglo pol stoletja je minilo,
ko prvič po jami se je hodilo.
Tam na Prelogah je bilo,
zdaj se je v jezero potopilo.

Lepota, ki je tu bila,
zdaj se je čisto spremenila.
Saj tu premog se je kopalo,
da svetlobo nam je dalo.

So generacije preživele,
ko s premogom so se grele.
Mnogim kruha je to dalo,
ko se premog je kopalo.

Tistikrat bilo je garanje,
težke bile so rudarjev sanje.
Trdi kruh, ki tu je bil,
klene ljudi je naredil.

Ogromno stvari se zgodi,
ko smrt ti gleda v oči.
Mnogi tu so se žrtvovali,
ko v rovih premog so kopali.

Lahkih nog smo ta dan bili,
ko v garderobo smo stopili.
Prijazna gospa je bila,
ki opremo nam je delila.

Edino ženske smo čakali,
ki so jih v drugo garderobo dali.
A tudi one so se uredile
v prave rudarke se prelevile.

Tako smo ženske dočakali,
ko so lučke še nam dali.
Tudi reševalce smo dobili,
te na pasovih smo nosili.

Jasne so še napotke dali,
ko smo v jamo se podali.
Drago zdaj je tu pred nami,
z njim smo v jamo se podali.

A Matej pa markice deli,
da se kdo pač ne izgubi.
Smo še izjave podpisali,
da se predpisov bomo držali.

Je do jaška zdaj stopiti,
Robiju sliko je narediti.
Da ta spomin nam ne zbledi,
ko med rudarji smo bili.

Ekipa odlična je bila,
ko nas po jami je vodila.
Med njimi Damjan je bil,
spomin prijateljstva obudil.

Mnogo zanimivega so pokazali,
ko smo se v temne rove podali.
Z lučkami smo svetlili,
tako po rovih smo hodili.

In zanimivost, ki je tu bila,
podzemlje je čisto spremenila.
Talne lokomotive so dobili,
da bi lažje material vozili.

Na sedežnici smo pristali
in del poti se prepeljali.
Tako smo se znoju izognili,
navkreber nismo nič hodili.

In smo uzrli velikana,
ki nove rove dol ustvarja.
So GPK–PV ga imenovali,
domače znanje vanj so dali.

Lahko mi je prepoznati skata,
ki sta v šestdesetih s PK v jamo dana.
Ta transporter še danes je imeti,
saj vedo kaj z njim početi.

POL STOLETJA JE MINILO, KO SE PO JAMI JE SPET HODILO
Kavče, december 2010, Herman Klemenc
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Ogromno v jami se spremeni,
saj scharf za podporje poskrbi.
Manj napora v delo je dati,
material do kraja pripeljati.

Ko smo se malo oznojili,
smo črno barvo na lica dobili.
A treba zdaj naprej je iti,
tam do traku nam je priti.

Ogromno valjčkov se vrti,
ko trak s premogom po njih drsi.
Premog iz jame pripeljati
in novo mu vsebino dati.

Stopnice, ki so tu bile,
na drugo stran traku so vodile.
Tam pohodna pot je bila,
vse do odkopa je vodila.

Energija, ki tu bila,
se po kablih je vodila.
Tu pa transformator bil,
energijo spremenil.

Premog treba je drobiti,
preden mu na trak je priti.
Za to drobilec poskrbi,
večje kose on zdrobi.

Ogromen transporter je pred nami,
ki se mu tudi JOY pravi.
Ta pa vedno poskrbi,
da premog z odkopa pohiti.

Je pa prava to zverina,
ki na lajko me spominja.
Saj v Eichoffu naredili
tudi lajko so pred njimi.

A ta zverina poskrbi,
da tu premog se pridobi.
WLažje je do njega priti,
DBT premik narediti.

Mnogo lažje je vse početi,
kot je bilo to pred leti.
Tistikrat stojke smo imeli,
strop z njimi smo podprli.

In lopate, kroce so imeli,
kaj vse s premogom so počeli.
Na dvoverižca naložili,
do traku ga zvozili.

S spremembo se mnogo
 na boljše je obrnilo.
Staro v muzej se dalo,
to zanamcem bo ostalo.

Pot po rovih smo nadaljevali,
in ta ogled tako končali.
Do jaška smo prišli,
tam kjer kletka se spusti.

Novo leto 2011

Hladne kapljice dežja
kakor ledene sveče
veter prinaša jesenski že za slovo.
Sonce se skriva,
jata ptic tam za vasjo
leta nad mrkimi polji
okorelih, prezeblih nog.
Leske v gozdu se pod
ivjem sneženim šibijo,
srebrno iskrijo,
sonca želijo
dan za nočjo.

Noči so dolge, puste, sive,
potoki ujeti v ledene slapove
sanjajo sanje iskrive
božičnih in novoletnih hrepenenj
in vetra mogočnih valov,
ki zadevajo srca naših življenj.

Hrepenenja, ljubezen
hčera in sinov,
nasmejani obrazi
očetov in mater
v srečni družini
naj se razlivajo
v tisočerih potokih
sončnih, ognjenih valov
na vseh oceanih
in meridianih
otokov sreče,
na obokih tega sveta
brez zla in gorja.

Martin Pustatičnik

En posnetek smo naredili,
tam pred jaškom, tako smo odločili.
Nasmeh na licih spet smo imeli,
saj nasmeh se ne vidi v temi.

Tako aparate, lučke smo vrnili,
pred garderobo spet smo bili.
Prijazen kopalničar odpre,
nasmeh na licih pojavi se.

Hitro tu pod tuš smo stopili,
črno barvo si izmili.
Obleko svojo si nadeli,
pa v farles cimer pohiteli.

Od tu se k Milanu napotili
ogledat slike, kje smo hodili.
Čudo tehnike spoznati,
kako zdaj znajo jamo nadzorovati.

Družno na izhod smo se napotili,
tam pa pivo smo dobili.
Tako Matej in Damjan poskrbita,
da nam duše ohladita.

In zahvalo vam je dati,
da to čudo mi je moč spoznati.
Kaj tam spodaj se godi,
da nam luč v noč gori?

Leto, ki se bo začelo,
naj bo srečno in veselo.
Da še nekaj generacij bi tu bilo,
ki s premogom bi si kruh služilo.

Od nekdaj bilo je tako,
da upanje vedno je bilo.
Da srečno bo pozdrav ostal,
ko rudar v rove se bo podal.

zaHvala
Vse poti so večne, stare, 
vse gredo nasproti smrti. 
Vsem je na začetku rojstvo, 
vsak korak je večno nov. 
Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetel in lep 
kot zvezda na nebu ... 
(Tone Pavček) 

Ob izgubi ljubljenega 
jožeta Petroviča iz Šaleka 68a,Velenje, 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali v najtežjih trenutkih 

– sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki so ga v tako veli-
kem številu pospremili na zadnji poti. Še posebej iskrena hvala Premo-

govniku Velenje ter govornikoma Karlu Semetu in Dragu Kolarju.  
Žalujoči vsi njegovi, ki ga bomo zelo pogrešali!
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December. Mesto je odeto v pražnjo 
obleko in pripravljeno na novo leto. 
Na Titovem trgu veter igrivo maje 
okrašeno smreko, z gradu vabijo na 
ogled jaslic, pod njim v prenovljeni 
novi obleki vsa mlada in lepa koketira 
Vila Bianka, čez cesto pa vabi v novo-
letni blišč odet komaj rojeni Merca-
tor. Na ulicah je živahno, v trgovinah 
pa kljub trenutno slabim časom 
ponovno velika gneča. Z nami so trije 
dobri možje, ki v decembrskih dneh 
postanejo del nas. V zraku je čutiti 
željo po obdarovanju in osrečevanju. 
Na obrazih ljudi se riše nasmeh, dlani 
pa so tople in odprte, da podprejo 
tolikokrat izrečeno – sreče in zdravja 
... Od nekod po zraku priplava melo-
dija, me objame in nežno prevzame 
– Bela snežinka … in z druge strani 
Za prijatelje … Čas je za praznike in 
druženje, čas za srečo …

Sreča ni v glavi …
»A sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne 
v žepu ali pod palcem zaklad. Sreča 
je, če se delo dobro opravi in če imaš 
nekoga rad,« pravi pesnik Pavček.
Vsak človek nosi v sebi neomejen vir 
moči. Če verjamemo v to moč, bomo 
v sebi začutili ljubezen, ravnovesje, 
mir in harmonijo. Kadar bomo to 
delili tudi drugim ljudem, se bomo 
napolnili s srečo, ki bo trajala vse ži-
vljenje. Kvalitetni odnosi z ljudmi so 
bistveni za umirjeno in srečno življe-
nje. Če se z ljudmi slabo razumemo, 
naša srca polnijo jeza, sovraštvo in 
ljubosumje. Za ljubezen, mir in srečo 
pa ni prostora. Zato moramo spreme-
niti navade, ki nas držijo v začaranem 
krogu nezadovoljnega življenja. Z 
delom na sebi. Ob tem pa se bomo 
spreminjali tako, da bo dobro tudi 
za druge. Pomembno je, da najdemo 
svoje poslanstvo, da delamo nekaj, 
kar nas zadovoljuje, veseli in izpol-
njuje. Tako bo pot, po kateri hodimo, 

Bodimo srečni
Dragi dedek Mraz. Veselim se tvojega ponovnega obiska. Skupaj s tabo sem postal bogatejši še 
za eno leto. Za 365 čudovitih dni, ki sem jih lahko delil z mojo Aco, Rokom in Petrom, Špelo in 
Niko ter z mojimi malimi iskricami – Jedrt, Amaljo in Lucijo. Lahko sem doživljal in delil – ljubezen 
in srečo. Kot mož, oče in deda. Tam, za hribom imam še vedno mamo in sestro, nad oblaki pa se 
kdaj pa kdaj srečam z očetom. Na koncu doline lahko dan za dnem doživljam čare svojega pokli-
ca, se razdajam, rastem in duhovno bogatim. Zdravje mi še vedno služi. Nikar se ne utrujaj z darili 
zame. Srečen sem, saj imam vse in prav ničesar ne potrebujem .

prava in življenje lepše ter pogosteje 
prežeto s srečo. 
Veljamo le toliko, kolikor velja naše 
srce. Vsi ljudje, ne glede na barvo 
kože, spol, starost, vero in prepriča-
nje, želimo isto – želimo si ljubezni, 
sprejetosti, razumevanja, spoštovanja, 
svobode, miru in sreče. Ljubiti po-
meni predvsem darovati se drugim. 
Srce je pri tem ključ za razumevanje 
življenja drugih. Za resnično ljubezen 
se moramo odreči nekaterim stvarem, 
predvsem samemu sebi in se brezpo-
gojno darovati ter ljubiti do konca. 
Odrekanje je pogosto naporno, je pa 
močen vir ravnovesja in sreče. ljube-
zen, po kateri hrepenimo, odkri-
vajmo v svojem srcu, namesto da jo 
zaman iščemo v drugih osebah.

… in ne v daljavi …
Sreča je stanje notranje jasnosti in 
izpolnjenosti. Za notranje stanje miru 
je nujen nadzor naših misli. Negativ-
ne misli moramo počasi, a vztrajno 
preoblikovati v  pozitivne. Z nadzo-
rom misli nadzorujemo naša čustva, 
z nadzorom naših čustev pa imamo v 
vajetih naše notranje stanje. Veščina, 
za katero potrebujemo leta in leta ra-
zvoja in zavestnega treninga. Sreča je 
notranji mir, ki ga spoznamo, ko nas 
prepričanja in pričakovanja ne obvla-
dujejo več. Dokler mislimo, da vemo, 
kaj je sreča, jo iščemo tam, kjer je ni. 
Nikar je ne iščimo v užitkih, ki poleg 
zadovoljstva prinašajo tudi bridkosti, 
in ne upirajmo se spremembam, ki 
odstranjujejo ovire na naši poti do 
resnične sreče.

… ne v žepu ali pod 
palcem zaklad.
Poznamo dve vrsti sreče. Vir prve je 
naš motivacijski mehanizem. Namen 
te sreče je, da nas motivira, žene 
naprej, vleče k razvoju in rasti. Žal je 
časovno omejena, prav tako pa tudi 

naša energija za doseganje ciljev. Tež-
ko nizamo le uspeh za uspehom. Na 
poti nas spremljajo vzponi in spusti, 
zato srečne trenutke pogosto zmotijo 
trenutki razočaranj. 
Druga vrsta sreče pa je notranje 
stanje duha, ne glede na naša dejanja 
in dosežke. Je sreča, ki izhaja iz 
notranjega miru in zadovoljstva, 
ne iz naših hotenj ali ciljev. Z njo se 
pogosto spogledujemo in si jo želimo, 
a je žal ne uspemo doseči, ker se 
v iskanju ne umirimo dovolj in ne 
potopimo vase. Iščemo jo na povsem 
napačnem koncu, saj se skriva v nas 
samih. Dolgotrajna sreča je otrok ak-
cije in prilagajanja, spretnega tkanja 
številnih aktivnosti, ki prispevajo k 
vsakdanji sreči. Prilagajanje zahteva 
tudi menjavo mentalnih vzorcev, ki 
jih moramo znati kasneje vzdrževati. 
Notranja sreča je stvar vsakodnevne 
vaje! 
Iz soda polnega strupenjač je nemo-
goče izvleči belouško. Podobno je 
tudi z nami in našimi možgani. Če jih 
iz dneva v dan polnimo le s slabimi 
spomini, bomo med brskanjem po 
preteklosti privlekli na dan le slabe 
trenutke. Na tak način je težko biti 
vesel in doživljati srečo. Zakaj nas 
tako motijo smeti po stanovanju in 
prah na policah, naših možgan pa ne 
čistimo in pospravljamo! Vzemimo 
si čas, poiščimo pravi sesalec in ure-
dimo že enkrat ta majhen prostorček 
med obema ušesoma. Nihče drug ga 
ne more. Le mi sami. 
Odstranimo vse slabe »file«; uniči-
mo jih dokončno in dajmo prostor 
veselim in srečnim dogodkom. In to 
počnimo zavestno dan za dnem. Tako 
kot to počnemo z računalnikom. Če 
nečesa ne spravimo, tega enostavno 
ni. In ne pustimo raznim  »črvom«, 
da glodajo naše živčevje in nas raz-
krajajo. Tako bomo z meseci in leti 
napolnili naš spomin le z dobrimi 
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vsebinami. Spremenili se bomo v 
vrelec optimizma, veselja in sreče.
Vsaka stvar ima svoje dobre in slabe 
lastnosti. Prav vsaka. Če se le malce 
potrudimo, bomo dobre stvari našli 
v še tako slabi situaciji. Poiščimo 
jih, je vredno. srečni ljudje se tega 
zavedajo. Tako se bomo naučili živeti 
optimistično. Že dolgo vemo, da 
optimisti doživljajo srečo pogosteje 
in zato tudi živijo dalj časa. Spodbu-
dna in optimistična, pozitivna čustva 
(sreča, veselje, radost, navdušenje) 
krepijo in spodbujajo delovanje 
imunskega sistema ter preprečujejo 
okužbe, bolezni, motnje in poškodbe 
organizma. 
Srečni ljudje se počasneje starajo, 
njihov organizem propada počasneje. 
To je skrivnost »večnih« mladeničev, 
ki so tako zaposleni s pričakovanjem 
in uživanjem sreče, da se sploh ne 
utegnejo postarati oziroma to storijo 
veliko kasneje od svojih zamorjenih 
vrstnikov.
Pozitivna samopodoba je začetek 
vsega. Če ne bomo imeli radi samih 
sebe, potem ne moremo imeti radi 
tudi oseb, ki nas obkrožajo. S spre-
menjenim načinom življenja lahko 
postanemo član kluba srečnih ljudi, 
ki vedno na vse gledajo s pozitivne 
plati. Naučimo se ceniti drobne stvari 
v življenju.

Sreča je, če se delo dobro 
opravi …
Ljudje smo socialna bitja in zato ima 
socialna integracija bistven pomen 
pri sreči posameznika. Osnovni 
temelj notranje sreče so pozitivni, 
zdravi socialni odnosi, tako s par-
tnerjem kot tudi z družino, prijatelji 
ter drugimi, ki nas obkrožajo. Vsi 
narodi, ki na splošno veljajo za sreč-
ne, so predvsem socialni. Spominjam 
se potepanja po Šri Lanki, ko sem 
na vsakem koraku doživljal veliko 
revščino, ljudje pa so izžarevali neiz-
merno srečo. 
Pri socialni integraciji velja pravilo: 
več daš, več imaš. Najprej moraš 
sam ponuditi in potem to dobiš od 
drugih. Strah, apatičnost in druga 
negativna čustva nas lahko pri tem 
ovirajo. Več kot bomo med ljudmi, 
ob katerih se dobro počutimo, bolj 
bomo srečni. Doživljanje prijetnih 
čustev je zelo pomembno za vzposta-
vljanje ravnotežja v življenju. Prijetna 
čustva sprožajo fiziološke meha-

nizme, ki krepijo imunski sistem, 
vplivajo na hormonsko ravnotežje in 
blagodejno vplivajo na organizem. 
Radostni ljudje so v poklicu, poslu, 
karieri in pri študiju bolj uspešni kot 
njihovi turobni vrstniki. Srečni ljudje 
so priljubljeni v družbi in v službi, 
podobno pa velja tudi za zasebno in 
socialno življenje. Socialna empatija 
in radostno občutje sta nerazdružljiva 
in gresta z roko v roki.
Potrudimo se in v življenju počnimo 
stvari, ki nas veselijo in izpopolnjuje-
jo; stvari, pri katerih lahko izkoristi-
mo naše talente, kjer lahko rastemo 
in se potrjujemo. Tako v službenem 
kot tudi prostem času. Ko bo naše 
življenje dobilo pravi smisel, bomo 
vsako jutro z velikim veseljem priča-
kali nov dan, da bomo lahko znova 
izpolnili svoje poslanstvo. 
Izkoristimo prosti čas, ki ga imamo 
na voljo. Začnimo se ukvarjati z ak-
tivnostmi, ki jih že dolgo želimo po-
četi, pa smo jih venomer prestavljali 
na jutri. Ustavimo se in ozrimo okoli 
sebe. JAZ – končno. Tu sem in imam 
se rad. Vsaj dva popoldneva v tednu 
bom počel nekaj, kar me izpolnjuje in 
osrečuje! Tudi če smo zelo zaposleni, 
si vsaj enkrat na mesec poklonimo 
nekaj ur dneva. Da se malo razva-
jamo. Nekaj daljših trenutkov, ki jih 
preživimo sami s sabo, je naravnost 
krepčilnih. Povrnili nam bodo moč 
in blagodejni učinki bodo še dolgo 
vidni. 

… in če imaš nekoga rad.
Notranja sreča izvira iz procesa 
oziroma poti, ne glede na to, ali je cilj 
dosežen ali ne. Srečni smo, ko smo 
aktivni, v dinamičnem toku, se dru-
žimo z bližnjimi, ki jih imamo radi; 
srečni, ko se učimo in ustvarjamo. 
Za notranjo srečo moramo pozabiti 
na cilj. Pomemben je proces, ki je 
povsem v našem območju vpliva. Za 
srečo ne potrebujemo veliko. Imeti 
moramo le toplo in široko odprto 
srce ter čiste misli. Osrečuje nas 
lahko karkoli, za kar mislimo in smo 
prepričani, da je dobro, lepo, prijetno. 
Doživljanje sreče ni odvisno od dru-
gih ljudi, okolja in predmetov v njem, 
ampak predvsem od nas samih. Od 
tega, kako gledamo na življenje, ljudi 
in dogodke. 
Sreča je stanje duha in uma! Je rezul-
tat vseh pozitivnih prepričanj, čustev, 
misli in dejanj, ki smo jih storili v 
življenju. Vsak človek ima pravico biti 
srečen. Srečo lahko čaka in jo išče, 
lahko pa jo vztrajno gradi z dobrimi 
dejanji, mislimi, prepričanji, beseda-
mi in čustvi. 
Na poti do sreče ni materialnih ovir. 
Edine ovire zanjo smo mi sami, naša 
slaba dejanja, napačna prepriča-
nja, negativna čustva, misli in slabe 
besede. Umirite se, potopite se vase 
in pustite, da vas objame in prevzame 
sreča.
Bodite srečni in naj bo leto, ki trka na 
vrata, prizanesljivo.

Janez Poles
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Najhitrejša v absolutni razvrstitvi je bila ekipa Gugu, ki 
so jo sestavljali domačini Miha Lampret, Lena Jezernik, 
Jan Kramer in Luka Cirar in je bila z 68 leti tudi najmlajša 
ekipa. Nastopila je tudi ekipa ŠD Premogovnik Velenje in 
bila deseta. Zanjo so tekli Stane Barber, Stane Meža, Fani 
Podkrajšek in Darko Kralj.
Tradicionalni tek v počastitev zavetnice rudarjev vsako 
leto privabi veliko tekačev vseh starosti iz cele Slovenije. 
Organizator nagradi tudi najstarejšo ekipo; letos so to bili 
Koroški tigri, kot so se poimenovali Štefan Robač, Vili 
Blatnik, Kazimira Lužnik in Ante Bilobrk, ki so skupaj 
šteli 290 let. 

Na 6. Barbarinem teku 
192 tekačev
Športno društvo je v nedeljo, 5. decembra, šestič zapored priredilo tek svete Barbare. Na pomr-
znjeni, a dobro očiščeni tekaški progi okoli Škalskega jezera se je v sončnem jutru v štafetnem 
teku pomerilo 48 ekip ali skupno 192 tekačev, razdeljenih v tri starostne skupine. Vsak član je 
moral preteči 3,2-kilometrsko progo okoli Škalskega jezera.

Božično-novoletni tečaji 
alpskega smučanja in 
deskanja za otroke in 
odrasle

na smučišču golte od 27. do 30. decembra

V ceno štiridnevnega tečaja so vključeni smučarska 
vozovnica, prevoz, nezgodno zavarovanje, topli 
obrok, čaj, fotografija in zaključek tekmovanja s 
podelitvijo priznanj.
Cena:
- za otroke od 6. do 14. leta starosti 98 €,
- za odrasle 128 €. 

Organiziran bo prevoz z avtobusom. Tečajniki se 
bodo vsak dan odpeljali z Avtobusnega postajališča 
v Velenju ob 7.30 in se vračali ob 14.30.
Možnost plačila na 2 mesečna obroka.
Število tečajnikov je omejeno do zasedbe mest /50 
tečajnikov/.

Zaščitna čelada je obvezna za otroke do 12. leta.
V tečaj se lahko vpišete do 23. decembra na sedežu 
Športnega društva. Dodatne informacije dobite na 
sedežu Športnega društva osebno ali na tel.: 899-
6424 in int. 18-20.

Živahno in razgibano leto 2011
vam želi Športno društvo 

Skupine Premogovnik Velenje
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Nogometaši NK Rudarja so sezono sklenili na 5. mestu, 
ostali pa so brez štirih načrtovanih tekem, na katere so bili 
po besedah bojana Prašnikarja, trenerja članske ekipe NK 
Rudar, dobro pripravljeni. »Glede na zastavljene cilje, med 
katerimi je bil tudi ta, da bi bili boljši, kot smo bili lani, smo 
uspešno prestali jesenski del prvenstva. V tem času je uspe-
šno zaživela tudi ekipa, v kateri je bilo veliko sprememb. 
Odšlo je precej igralcev, bilo je nekaj večjih poškodb, prišlo 
je nekaj novih, mladih igralcev, ki prej niso igrali na polno. 
To je terjalo več časa, da smo ekipo konsolidirali, uigrali.«
Menjave v ekipi so botrovale nihanjem v kvaliteti igre in 
rezultatih, a zadnja serija petih tekem brez poraza je NK 
Rudar postavila na 5. mesto. »Liga je precej izenačena, 
v zbranih točkah odstopa edino NK Maribor na prvem 
mestu. Sicer pa med posameznimi ekipami ni velikih razlik 
in vsaka tekma lahko precej premeša vrstni red na lestvici. 
Zato moramo biti pozorni na dogajanje v spomladanskem 
delu,« še meni Prašnikar.
Letošnja sezona je bila izjemno dolga, saj so bili igralci v 
maksimalnem tempu kar pet mesecev in pol, zato je premor 
morda prišel ob pravem času. Igralci bodo imeli dvajset dni 
počitka, nato pa bodo samostojno do začetka priprav na 
spomladanski del prvenstva izvajali individualni program.

NK Rudar bo prezimil na 5. 
mestu
Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi so v začetku decembra predčasno končali jesenski del 
sezone. Sneg je onemogočil nadaljnje igranje in Nogometna zveza Slovenije je preostale kroge 
jesenskega dela preložila na pomlad 2011.

Višji cilji
Ob koncu jesenskega dela sezone je 8. decembra direktor 
Premogovnika Velenje dr. Milan Medved v Vili Široko 
pripravil tradicionalni sprejem za člane NK Rudar, članice 
ŽNK Rudar–Škale, upravni odbor kluba, trenerje vseh 
selekcij in druge sodelavce v klubu. Ocenil je, da je organi-
zacija kluba za slovenske razmere na visokem nivoju ter da 
je Premogovnik Velenje kot glavni sponzor zadovoljen z 
delom moške in ženske nogometne ekipe ter z delom vseh 
mlajših selekcij. 
»Zaupamo v vaše sposobnosti in nanje tudi računamo. 
Vesel sem, da se je v drugem delu prvenstva športna sreča 
nasmehnila tudi nam in da na premor odhajate na 5. 
mestu. Čestitam vam za igro v tem delu sezone, v nadalje-
vanju prvenstva pa želim, da vsi vložimo še več naporov 
v delo, da bodo rezultati na športnih igriščih odraz vaših 
sposobnosti in potencialov. Premogovnik Velenje se bo 
še naprej trudil, da bo klub dobro organiziran, finančno 
stabilen, postavili pa si bomo še višje cilje,« je dejal dr. 
Medved.

Diana Janežič

»Zaupamo v vaše sposobnosti in nanje tudi računamo,« je 
nogometašem dejal dr. Medved.

Generalni sponzor je tudi članski ženski selekciji ŽNK Ru-
dar–Škale  priskrbel nova promocijska oblačila.

 Zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje in našim navijačem želimo 
veliko uspeha pri delu, zdravja in sreče v življenju ter veliko zadovoljstva 

pri spremljanju športnih dogodkov, predvsem tekem NK Rudarja. 
Srečno 2011!

NK Rudar
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Na koncert je Goter povabil legende narodno-zabavne 
glasbe Lojzeta Slaka, Franca Miheliča in Zorana Lupinca, 
ki so ga spremljali skozi celotno obdobje učenja na harmo-
niko. »Zelo sem vesel, da so se odzvali mojemu povabi-
lu, da smo skupaj zaigrali, poleg tega pa sva s Francem 
Miheličem posnela komad Ko harmonika zapoje,« je po 
koncertu povedal robert goter.
»Mojih 25 let igranja na harmoniko niti ni tako dolga 
doba, če vemo, da France Mihelič igra harmoniko že 56 
let, Lojze Slak pa 69 let. A zame je mojih prvih 25 let lep 
jubilej. V teh letih sem se učil, dobil nekaj odličij, zmagal 
na veliko tekmovanjih, imel svoj ansambel, zdaj sem solist, 
veliko nastopam, pred štirimi leti sem naredil program 
za učenje harmonike v moji glasbeni šoli. Veliko srečo 
imam v življenju, da se ukvarjam s tistim, kar me veseli,« 
je naštel. 
Goter je povezan tudi s Premogovnikom Velenje. Njegova 
oče in očim sta bila zaposlena v tem podjetju in s 6pack 
Čukurjem je posnel komad, ki je uglasbil delo v premo-
govniku. Goter: »Premogovnik Velenje je zelo pomemben 
dejavnik v Šaleški dolini in vpliva tudi na življenje nas, 
glasbenikov. Pri izvedbi omenjenega koncerta ste me pod-
prli in za to se vam najlepše zahvaljujem.« 
Njegove želje in načrti? »Širiti Glasbeno šolo Goter, posne-
ti novo zgoščenko, veliko nastopati, predvsem pa ljudem 
dati nove melodije, ki jih vzamejo za svoje. Vsem rudar-
jem želim v novem letu veliko zdravja, poslovnih uspehov, 
dobre volje in da ostanejo še naprej v redu dedci!«

Drago Kolar

25 let Goterjeve harmonike
Robert Goter, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, je 28. novembra v Vinski Gori 
pripravil veliki koncert z naslovom 25 let igram harmoniko. Na njem je predstavil svojo novo zgo-
ščenko ter zaigral s priznanimi narodno-zabavnimi glasbeniki.

Harmonikarski trio: Lojze Slak, Robert Goter in France 
Mihelič (z leve)

v mercator centru

nudi

malice, 
dnevna kosila, 

sobotna in nedeljska kosila, 
jedi po izboru ter 

sladice iz Gostove slaščičarne. 

v lokalu je 100 sedežev 
v pokritem delu 
in 80 na terasi. 

Gostilnica pri knapu je odprta 
od ponedeljka do sobote 

od 8. do 20. ure, 
ob nedeljah do 15. ure. 

Zaposleni v skupini premogovnik velenje 
lahko Za plačilo hrane uporabite 

tudi delovne iZkaZnice!

pri KNAPU
gostilnica

Kadar nič ne pomaga, samo glasba 
obriše solze in opogumi srce.

Veselo, razigrano, zdravo in 
zadovoljno novo leto vam želimo 

člani Harmonikarskega orkestra 
barbara
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Nagradna križanka

Rešitev nagradne križanke Muzeja premogovništva Slovenije, objavljene v Rudarju 10/2010, je geslo: »srečno, srčno«. Nagrade Mu-
zeja premogovništva Slovenije bodo po pošti prejeli: Milica Kožar, Velenje, Jasna Gruden, Šmartno ob Paki, in Danaj Čebular, Velenje. 
Čestitamo!
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Nagradna križanka Premogovnik 
Velenje
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 20. januarja 2011 na naslov: Ure-
dništvo Rudarja, Premogovnik Velenje, 
Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
knjižne nagrade.

NAŠA PRVA 
FILMSKA 

DIVA RINA

AMERIŠKA 
IGRALKA 
ARDEN

IVAN ČARGO

LOČJE,
LOČEK

NIKALNICA

URAD ZA 
CARINJENJE

DUHOVNIK 
IN ZELIŠČAR 

(SIMON)

STANJE 
NELIKVIDNE-

GA PODJETJA, 
BANKROT
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Preteklost nas združuje, skuPaj Pa ustvarjamo Prihodnost!
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Podarite svojemu času neskončno doživetje.
V prihodnosti so številne možnosti,
njihovo uresničenje je vaša izbira.

Skupina Premogovnik Velenje 
vam želi prijazno, 
zdravo in uspešno 
leto 2011!


