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»Letošnja strateška konferenca je bila izrazito razvojno naravnana. Tvega-
nja, s katerimi se dnevno srečujemo, predvsem to, da imamo za naš premog 
le enega kupca, so prevelika, da bi naš razvoj prepustili naključjem. 
Zato smo na konferenci postavili jasne cilje bodočega razvoja skupine. Spre-
jeti sklepi nas zavezujejo, da bomo vse sile usmerili k doseganju teh ciljev 
ter uresničevanju vizije in strategije razvoja skupine Premogovnik Velenje,« 
je letošnjo strateško konferenco, ki je bila sredi marca v Lendavi, komentiral 
direktor dr. Milan Medved. 
Poleg razvojne ambicioznosti pa je bilo na konferenci največ poudarka dano 
heterogenosti področij, ki jih združuje skupina Premogovnik Velenje, dolgo-
ročnosti razvoja, korektnim in transparentnim poslovnim odnosom v skupini 
ter blagovni znamki Premogovnik Velenje.
Na konferenci smo med drugim sprejeli novo poslanstvo Premogovnika Ve-
lenje. Poslanstvo vodilne slovenske družbe s področja premogovništva je 
dolgoročno pridobivanje premoga za potrebe proizvodnje električne ener-
gije v Šaleški dolini v skladu z načeli trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi 
ohranjanje in razvoj znanj pri podzemnih pridobivalnih delih.
Nanovo je oblikovana tudi vizija Premogovnika Velenje, ki bo z dolgoročno 
naravnanim poslovanjem ter s sodobnim proizvodnim procesom ob hkra-
tnem zagotavljanju varnosti in humanosti skupaj s TEŠ skrbel za smotrno 
izrabo edinega strateškega slovenskega energetskega vira – lignita iz Šaleške 
doline.
Vrednote družbe so zadovoljstvo ključnih javnosti – lastnikov, zaposlenih, 
kupcev in lokalnega okolja.
Z uvodno predstavitvijo direktorja dr. Milana Medveda o trenutni energetski 
situaciji v Sloveniji, s poudarkom na pomenu premoga kot pomembnega 
energenta tudi v prihodnosti, smo dobili potrditev, da je bila odločitev o 
predstavitvi razvoja skupine na strateški konferenci še kako prava, saj nas ob 
dobrem delu, maksimalnem učinkovitem gospodarjenju s sredstvi, povezo-
vanju s strateškimi partnerji in načrtovanju razvoja čaka svetla prihodnost.

Tatjana Krenker
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KAJ IN KAKO DELAMO

11. STRATEŠKA KONFERENCA 
SKUPINE PV
13. in 14. marca je bila v Lendavi letošnja strateška konferenca, katere glavni 
namen je bil priprava osnov in sprejem izhodišč za prenovo razvojnih na-
črtov vseh podjetij v skupini Premogovnik Velenje. Udeleženci so bili člani 
širšega vodstva matične družbe ter direktorji povezanih družb s sodelavci.

Prvi dan smo poslušali predavanje 
dr. Florjana Zorina, ki je predstavil 
pomen finančnega optimiranja sku-
pine Premogovnik Velenje ter vse-
bino in pomen priprave poslovnih 
načrtov. 
Predavatelj je poudaril vlogo sku-
pine povezanih podjetij, učinke si-
nergije in finančne moči skupine ter 
možnosti izkoriščanja sinergijskih 
učinkov tako na nabavnem kot pro-
dajnem trgu.
Strateška usmeritev skupine je pove-
čanje prihodkov za 30 odstotkov do 
leta 2012. Uresničitev tega je možna 
le z večjo diferenciacijo in diverzi-
fikacijo programov posamezne po-
vezane družbe. Sprejem odločitve 
o razvoju in trženju programa pa je 
mogoč le na podlagi dobrih in spre-
jemljivih poslovnih načrtov. 
Sodelujoči na konferenci smo pred-
stavili projekte, ki tečejo v Premo-
govniku Velenje.
Projekti s področja pridobivanja pre-
moga so usmerjeni v izboljšanje raz-
mer na jamskih deloviščih ter k še 
večji humanizaciji delovnih postop-
kov in varnosti na teh deloviščih ter 
na vseh ostalih delovnih mestih. To 
je tudi ena od vrednot, ki smo si jih 
v podjetju postavili. 
Intenzivirali bomo tudi delo pri mo-
dernizaciji delovnih procesov na 
pripravskih deloviščih.
Veliko časa smo namenili optimira-
nju energetske porabe. V današnjih 
razmerah je energija zelo dragoce-
na, v prihodnosti pa bo še bolj. 
Ugotovili smo, da ja na tem podro-
čju možno doseči velike prihranke 
z izvedbo ustreznih ukrepov in že 
manjših organizacijskih sprememb 

oziroma primernih navodil za rav-
nanje.
Optimiranje stroškov je nujno, če 
hočemo doseči stroškovno ceno 
premoga 2,25 EUR/GJ do leta 2012. 
Za dosego tega cilja bomo še bolj 
optimirali nabavne potrebe ter vzpo-
stavili sistem kontra dobav.
Za uresničitev strategije rasti sku-
pine potrebujemo usposobljene 
kadre, kar bomo zagotavljali z izo-
braževanjem zaposlenih v skladu s 
potrebami podjetij v skupini ter s šti-
pendiranjem deficitarnih poklicev. 
Zadovoljni zaposleni so pomem-
ben dejavnik uspešnega delovanja 
podjetij. Zaradi tega bomo celovito 
prenovili sistem nagrajevanja z vseh 
vidikov.

NAČRTI ZA RAST SKUPINe
Drugi dan strateške konference je 
bil namenjen predstavitvam razvoja 
hčerinskih podjetij v skupini Premo-
govnik Velenje: HTZ, RGP, PV In-
vest, GOST in TRC Jezero.
Izhodišče za pripravo načrtov razvo-
ja podjetij je že omenjena strateška 
usmeritev, to je povečanje prihod-
kov skupine za 30 odstotkov do leta 
2012. Omejena možnost rasti pri-
hodkov Premogovnika Velenje po-
meni, da se morajo prihodki v drugih 
podjetjih v skupini skoraj podvojiti, 
da bomo dosegli ta cilj. 
Na drugi strani pa morajo programi, 
ki bodo prinesli povečanje prihod-
kov, tudi zagotavljati ustvarjanje 
novih delovnih mest. Trend zmanj-
ševanja števila zaposlenih v skupini 
Premogovnik Velenje se bo z razvo-
jem tržno orientiranih programov 

obrnil navzgor.
Vsa podjetja v skupini, vključno s 
Premogovnikom, bodo ažurirala 
svoje razvojne načrte, ki morajo iz-
hajati iz strateške usmeritve o rasti 
skupine.
V razvojne načrte je treba vgraditi 
razvoj novih tržno orientiranih pro-
gramov na eni strani, na drugi strani 
pa je treba razmisliti tudi o izloči-
tvah poslovno nepotrebnega premo-
ženja in dejavnosti ter tako sprostiti 
investicijski potencial za financira-
nje donosnih programov.
Načrti morajo upoštevati tudi okolj-
ske zahteve glede izpolnjevanja 
norm ter mednarodnih standardov 
na tem področju. 
Zaradi velike soodvisnosti podjetij 
v skupini Premogovnik Velenje in 
okolja, v katerem delujejo, je treba 
dati poseben poudarek odnosu z lo-
kalnimi skupnostmi, ki mora teme-
ljiti na strateških usmeritvah družbe, 
zagotavljanju dolgoročnega obstoja 
podjetij in zagotavljanju delovnih 
mest prihodnjim generacijam.

Tatjana Krenker
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Tako so na svoji seji 18. marca skle-
nili nadzorniki HSE, saj so sprejeli 
sklepe za uskladitev poslovnih na-
črtov skupine in posameznih družb 
skupine HSE. Usklajevanje poslov-
nih načrtov je bilo za letos še po-
sebej zahtevno, saj jih je bilo treba 
usklajevati z ustrezno donosnostjo 
HSE brez povišanja cen električne 
energije. 
Dokončno sprejemanje posameznih 
aktov naj bi bilo opravljeno do 15. 
aprila, poslovni načrti pa bodo za-
gotavljali uresničitev vseh razvojnih 
projektov družb v sistemu, med nji-
mi tudi izgradnjo bloka 6 TEŠ, na 
način in v rokih, ki so bili prvotno 
zastavljeni. 
Predsednik NS HSE mag. Alojz Sta-
na je na novinarski konferenci za-
trdil, da investicija v blok 6 za leto 
2008 nikoli ni bila vprašljiva, ni pa 
bil definiran vir financiranja zanjo. 
Viri bodo dokapitalizacija, ki jo bo 
izvedel HSE ali pa nihče, oziroma 
drugi viri. Stana je poudaril, da do-
gajanja v zadnjih mesecih ne bodo 
vplivala na ceno električne energije 
za gospodinjstva v letu 2008. 
Zanikal je govorice, da HSE raz-
pada, a napovedal organizacijske 
spremembe, saj so se tržne razmere 
od ustanovitve HSE v letu 2000 do 
danes močno spremenile. Organi-
zacijske spremembe bo predlagala 
skupina strokovnjakov v sodelova-
nju z lokalnimi skupnostmi, zlasti 
Šaleške doline. Priznal je tudi, da so 
v zadnjem času v HSE neposrečeno 
komunicirali in da bodo tudi temu 
posvetili več pozornosti.
Tudi po besedah dr. Uroša Rotnika, 
direktorja TEŠ, investicija v blok 6 ni 

bila nikoli ogrožena. »Naše poslan-
stvo je, da projekt peljemo naprej in 
da bo končan leta 2014,« je dejal in 
dodal, da z optimizmom pričakuje 
podpis pogodbe s HSE do 20. aprila. 
Pri tem je zavrnil očitke, da so raz-
diralci HSE, ker so vso zadevo zaku-
hali v TEŠ, ko njihov nadzorni svet 
ni sprejel predlaganega poslovnega 
načrta z izgubo in ko so sklenili ku-
poprodajne pogodbe za električno 
energijo mimo HSE. Po Rotnikovih 
besedah je HSE zelo dobra družba, 
ki zagotavlja sinergijske učinke za 
Slovenijo, v TEŠ pa se zavzemajo za 
to, da bi bil holding čim bolj učin-
kovit. 
Pogodbe o prodaji električne ener-
gije, ki jih je s posameznimi kupci 
samostojno sklenil TEŠ, so prenesli 
na HSE in ta sedaj upravlja z njimi. 
Damjan Koletnik, direktor HSE, je 

dejal, da ima vsaka od družb HSE  
svoje načrte, vendar pa je skupni 
cilj varna in zanesljiva oskrba z ele-
ktrično energijo. Koletnik meni, da 
bo blok 6 v Šoštanju zapolnil dotra-
janost sedanjih blokov in doprinesel 
energijo, ki jo v Slovenijo še kako 
potrebujemo. 
Kot je še povedal Stana, bomo do 
leta 2030 v Sloveniji beležili 55-od-
stotno rast porabe energije, poraba 
premoga se bo zvišala za 3 odstotke, 
poraba plina za 1 odstotek, poraba 
olja pa bo padla za 3 odstotke. 
»V Sloveniji je tako treba graditi 
nove kapacitete in definirati vire, ki 
jih bodo 'gnali'. Energetika ima per-
spektivo in dokler imamo v Sloveniji 
znanje, ideje, ki jih znamo prodati, 
ter investicijski potencial, moramo 
vanjo vlagati,« je prepričan Stana.

Diana Janežič

GLEDE BLOKA 6 VENDARLE 
DOGOVORJENI?
Kaže, da se je vroča kaša okoli (ne)sprejetega poslovnega načrta TE Šoštanj 
za letos, ki je v finančnem delu pomemben za nadaljevanje investicije v 
blok 6, in so jo različni akterji kuhali več kot mesec, vendarle ohladila. Za-
gotovo bomo vedeli 15. aprila.

Dogovore so na novinarski konferenci v HSE pojasnili Alojz Stana, Damijan 
Koletnik, Jože Zagožen in Uroš Rotnik (od desne).
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Seja se je odvila 20. marca. Na njej 
so kot gostje sodelovali dr. Igor Šala-
mun, direktor direktorata za energijo 
pri ministrstvu za gospodarstvo, dr. 
Jože Zagožen, direktor HSE, dr. Mi-
lan Medved, direktor Premogovnika 
Velenje, in dr. Uroš Rotnik, direktor 
TEŠ.
Sejo je vodil Bojan Kontič in pouda-
ril, da lokalna skupnost postaja uso-
dno povezana z odločitvami glede 
razvoja TEŠ, Premogovnika Velenje 
in njegovih povezanih družb. De-
jal je, da so mestni svetniki podprli 
zahteve TEŠ po sprejemu takšnega 
poslovnega načrta za letos, ki bo 
omogočil nadaljevanje investicije v 
blok 6.
Nato so spregovorili gostje. Dr. Igor 
Šalamun je najprej odločno zatrdil, 
da vlada in ministrstvo za gospodar-
stvo podpirata investicijo v blok 6 
kot eno od 35 pomembnih investicij 
v Sloveniji in eno od šestih v energe-
tiki.»23. novembra 2005 smo izdali 
energetsko dovoljenje za nadaljeva-
nje dela pri bloku 6, prizadevali smo 
si za pridobitev kredita Evropske in-
vesticijske banke, podprli smo aktiv-
nosti HSE in TEŠ za pridobitev tega 
kredita,« je našteval pretekle aktiv-
nosti, ki so tudi v skladu z obvezo 
Slovenije za zmanjšanje izpustov to-
plogrednih plinov in hkratnem ohra-
njanju zanesljive oskrbe Slovenije z 
električno energijo. 
»To bodo omogočili novi, sodobni 
termo objekti na premog, ki je stra-
teški energetski vir v Sloveniji. Zato 
vlada in ministrstvo želita, da se in-
vesticija čim prej začne,« je še dejal 
Šalamun.
Jože Zagožen je najprej spomnil, da 

je lani na skoku čez kožo obljubil, 
da bomo v Šaleški dolini še nasle-
dnjih 40 let pridobivali premog, in 
dejal, da tudi danes za to obljubo 
stoji. »Zadev ne vidim tako kritično, 
ko so bile prikazane v medijih. TEŠ 
bo letos posloval pozitivno in HSE 
bo uresničil del svoje vloge pri na-
ložbi. Blok 6 podpiramo,« je dejal 
Zagožen.
Opozoril je na spremenjene razme-
re na trgu električne energije, saj se 
je v zadnjih letih električna energija 
v JV Evropi, s katero je HSE uspešno 
trgoval v preteklih letih, podražila za 
15 odstotkov. 
Letošnji poslovni načrt HSE predvi-
deva nižje dobičke kot v preteklosti, 
saj prodajajo električno energijo na 
podlagi starih pogodb, v katerih je 
dogovorjena cena električne energi-

je za polovico nižja od tržne cene, 
poleg tega se je cena električne ener-
gije za gospodinjstva lani in letos 
skupaj dvignila le za 9 odstotkov.
Dr. Milan Medved je predstavil tren-
de pri proizvodnji in porabi premo-
ga v svetu in Evropi do leta 2030, ki 
kažejo na ogromne svetovne zaloge 
premoga in hkrati konstantno rast 
porabe premoga za pridobivanje 
električne energije. 
V tej luči ima prihodnost tudi nadalje-
vanje pridobivanja premoga v Šaleški 
dolini, zaradi ekoloških zahtev pa ga 
je treba porabljati v sodobnih termoe-
nergetskih objektih, kar blok 6 je.
»V Šaleški dolini smo še naprej pri-
pravljeni biti steber zanesljive in 
varne oskrbe Slovenije z električno 
energijo in živeti z energetiko. V tem 
smislu smo se lotili tudi novelacije 

SVETNIKI ODLOČNO ZA BLOK 6
»Zaplete« glede načrtovane investicije v blok 6 smo še posebej budno spre-
mljali v Šaleški dolini. Poslanec Bojan Kontič je na vlado naslovil poslansko 
vprašanje o terminskem in finančnem okvirju za investicijo, mestni svetnik 
dr. Franc Žerdin pa je dal podal pobudo za sklic izredne seje občinskega 
sveta s točko dnevnega reda »Vizija razvoja energetskega gospodarstva v 
Šaleški dolini«.

Sejo je vodil podžupan in poslanec Bojan Kontič (skrajno desno), gostje 
izredne seje MO Velenje pa so bili: dr. Igor Šalamun, dr. Jože Zagožen, dr. 
Milan Medved in dr. Uroš Rotnik (od desne).
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našega razvojnega načrta,« je pou-
daril dr. Medved.
Dr. Uroš Rotnik je predstavil načrt 
gradnje bloka 6 in pri tem posebej 
poudaril povečanje izkoristka pre-
moga na 43 odstotkov, povečanje 
moči elektrarne s sedanjih 755 MW 
na 1029 MW ter zaprtje starih blo-
kov, kar je najpomembnejše z vidika 
vpliva na okolje. 
»Lani smo že začeli graditi eno od 
dveh plinskih turbin, ki bo začela 
delati v aprilu in emisija toplogre-
dnih plinov se bo znižala za skoraj 
18 odstotkov na kilovatno uro. Ko-
nec prejšnjega leta smo pridobili 
tudi status kvalificiranega proizvajal-
ca za sosežig lesne biomase, ki prav 
tako prispeva k zmanjšanju izpusta 
toplogrednih plinov. 
Šesti blok pa bi z najnovejšo pre-
mogovo tehnologijo nadomestil 
najstarejše, ekološko nespreje-
mljive proizvodnje objekte ter še 
zmanjšal obremenjevanje ožjega 

in širšega okolja z emisijami di-
mnih plinov, s hrupom in pra-
hom. Zato se splača blok 6 zgra-
diti čim prej,» je poudaril Rotnik.  
V razpravi so bili vodje svetniških 
skupin kritični do organiziranosti 
energetike v dveh stebrih in nadalj-
njega »razdiranja« HSE, kot so deja-
li, nesprejetja poslovnega načrta TEŠ 
oziroma takšnega, ki bi mu prinesel 
izgubo in s tem onemogočil najem 
kredita pri EIB, do načrtovane doka-
pitalizacije in privatizacije HSE ter 
negotovosti in nedorečenosti glede 
začetka izgradnje bloka 6. 
Poleg tega so poudarili, da dobivajo 
druga energetska okolja, predvsem 
Posavje, rento za sanacijo okolja, 
nadomeščanje izgubljenih delovnih 
mest, uvajanje novih programov, sa-
nacijo cestne, komunalne in družbe-
ne infrastrukture, v Šaleški dolini pa 
ti stroški bremenijo njeno energetiko 
in premogovništvo.
Ob koncu seje so mestni svetniki 

sprejeli več sklepov. V njih odloč-
no podpirajo izgradnjo novega, 
tehnološko in skladno z ekološkimi 
standardi zasnovanega termoener-
getskega bloka 6, kot je opredeljen 
v Resoluciji o nacionalnih razvojnih 
projektih za obdobje 2007 - 2023 in 
dokončanjem izgradnje najkasneje 
v letu 2014. 
HSE naj zagotavlja TEŠ takšno ceno 
za proizvedeno električno energijo, 
ki bo zagotavljala ustrezen gospo-
darski položaj TEŠ in Premogovniku 
Velenje, hkrati pa naj HSE zagotovi 
sredstva za odpravo negativnih vpli-
vov na okolje.
Svet Mestne občine Velenje odločno 
nasprotuje odprodaji TEŠ, v prime-
ru njene dokapitalizacije pa naj bo 
lokalna skupnost vključena kot par-
tner. Prav tako zahteva zagotovilo 
dolgoročne, kvalitetne in cenovno 
sprejemljive oskrbe lokalnih sku-
pnosti s toplotno energijo iz TEŠ.

Diana Janežič

V sredo, 19. marca, so Premogovnik Velenje obiskali direktorji vseh slovenskih distribucijskih podjetij, to so 
Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska in Elektro Maribor.
Kot je povedal dr. Milan Medved, je z njimi sodeloval pri različnih projektih, ko je bil še zaposlen v HSE, kot 
direktor Premogovnika Velenje pa jih je povabil na ogled podjetja, iz katerega prihaja surovina za električno 
energijo, ki jo prodajajo elektro podjetja.
Popeljal jih je tudi na ogled jame, in sicer so si ogledali odkop v jami Pesje, ki je sedaj že zaključil z delom. 
Večinoma so bili v premogovniku prvič, zato so jih mnoge zadeve presenetile in kot so dejali, so bili 
navdušeni nad videnim. Dr. Medved: »Pomembno se mi zdi čim več odgovornim ljudem pokazati, kje in 
kako delamo, s kakšno vrhunsko tehnologijo, ob tem pa spregovorimo tudi o vlogi in pomenu Premogovnika 
Velenje in Šaleške doline v slovenski energetiki.«
Navdušen je bil tudi Marko Marinčič, direktor Elektra Ljubljana, (na fotografiji zgoraj levo) čeprav je bil 
že v petih premogovnikih po svetu: »Prvič pa sem bil na odkopu, ki je deloval in je bil fazi premikanja 
pridobivalnega stroja in transportnega traku. To je bilo zelo zanimivo. Vesel sem, da vseh 133 let svojega 
obstoja gojite inženirsko znanje in da ste svojo originalno odkopno metodo patentirali. Danes smo si tako 
ogledali pridobivanje domačega energetskega vira, kar je pomembno za sodelovanje in povezovanje družb v 
energetiki. Želim vam obilo sreče še naprej!« 
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NADZORNIKA OPREDELJUJEJO 
DELOVNE IZKUŠNJE IN 
ČLOVEŠKE VRLINE
»Nadzorniki so eden najpomembnejših segmentov v strukturi Premogov-
nika Velenje. S celovitostjo svojih nalog pri organizaciji dela v jami in nad-
zoru izvajanja operativnih nalog privedejo do končnega uspeha celotne 
družbe,« je dr. Milan Medved uvodoma nagovoril vsako skupino od sku-
pno 229 rudarskih, strojnih in elektro nadzornikov na letošnjih seminarjih 
za nadzorno-tehnično osebje.

Sistematično izobraževanje nad-
zornikov poteka od leta 1993, torej 
smo letos zabeležili 15-letnico, kar 
med drugim zgovorno kaže, kako 
pomembna je ta skupina naših so-
delavcev. 
Seminar je vsako leto uvod v letno 
preverjanje znanja in skupaj z opra-
vljenim izpitom predstavlja zaklju-
čeno celoto. Udeleženci se zaradi 
velikega števila na seminarjih in 
preverjanjih zvrstijo v več skupinah, 
organizacija tega izobraževanja pa 
je tudi zahtevna.

PREVERJANJE DOLOČA 
ZAKONODAJA
Organizacija in izvedba je naloga 
službe Razvoj kadrov. Kot je pouda-
rila Majda Lampret, vodja projektov 
izobraževanja, se mora obvezno 
preverjanje znanja za zaposlene, 
ki delajo na delovnih mestih, kjer 
iz ocene tveganja in opisa delovne-
ga mesta izhaja večja nevarnost za 
poškodbe in zdravstvene okvare, in 
za delavce, ki delajo na delovnih 
mestih, kjer so poškodbe pri delu in 
zdravstvene okvare pogostejše, izve-
sti enkrat v letu. 
»Dokument N12.10.01 Navodila za 
izvajanje preverjanja znanja zapo-
slenih je eden od dokumentov, ki v 
strnjeni obliki ureja to, kar v našem 
podjetju redno, skladno z zakono-
dajo in našimi notranjimi predpisi, 
počnemo skozi celo leto. 

Ustni izpit je samo eden od načinov 
za ugotavljanje primerne usposo-
bljenosti sodelavcev za varno opra-
vljanje del in nalog, in to obliko je 
vodstvo izbralo kot način preverja-
nja znanja nadzornikov rudarske, 
strojne in elektro stroke. 
Pred preverjanjem se morajo nad-
zorniki udeležiti seminarja. Vsebi-
ne zanj so dogovorjene z vodstvom 
podjetja, upoštevani pa so tudi, če 
se le da, predlogi udeležencev. 
Cilj seminarja in preverjanja znanja 
je pridobiti in obnoviti znanja, ki jih 
bodo nadzorniki prenašali na svoje 
sodelavce  v različnih delovnih situ-
acijah in bodo pomagala vplivati na 
pravilno ravnanje. 
Nadzorniki za opravljanje dela po-
trebujejo veliko aktualnega strokov-
nega znanja, morajo pa imeti razvite 
veščine za vodenje, s svojim zgle-
dom, z ugledom in s komunikacijo  
pomagajo pri udejanjanju načrtov 
podjetja, in tako predstavljajo most 
med vodstvenim in operativnim de-
lovnim nivojem. 
Naloga je težka in v našem okolju 
tudi zelo odgovorna. Z obnavlja-
njem znanja in stalnim dodatnim 
usposabljanjem si pomagajo težo 
nalog zmanjšati. 
Stres - kot nekateri opisujejo ta čas 
- zaradi preverjanja znanja je vse-
eno boljši kot stres zaradi posledic 
napačnega ravnanja,« je povedala 
Lampretova.

NADZORNIK IMA 20 LET 
DELOVNIH IZKUŠENJ
Znanje preverjajo izpitne komisi-
je, ki so tričlanske, in sestavljene iz 
predsednika, tehničnega vodje in 
predstavnika službe VPD. Tehnični 
vodja vsakemu nadzorniku zastavi 
dve vprašanji, in sicer glede njihove-
ga dela z vidika upoštevanja navodil 
za delo in varnost pri delu, predstav-
nik službe VPD postavi vprašanje o 
splošnih navodilih za varno delo, 
predsednik komisije pa bolj splošno 
vprašanje, a tudi vezano na varnost 
pri delu.
Pavel Skornšek, vodja Strojne služ-
be jama, je bil tudi letos član izpi-
tne komisije za strojne nadzornike: 
»Tako kot prejšnja leta so tudi letos 
nadzorniki pokazali dobro znanje. 
Prepričan sem, da poznajo navodila 
za delo, da se za izpit dovolj dobro 
pripravijo in ga tudi resno vzamejo. 
To dokazujejo tudi podatki, da vsa-
ko leto zelo malo nadzornikov ne 
opravi izpita. 
Za vse, ki ga ne opravijo, določimo 
datum, ko lahko ponovno pristopijo 
k izpitu, in tisti, ki ga tudi v drugo 
ne opravi, eno leto ne more opra-
vljati dela nadzornika. Največkrat 
so vzroki za to trema ali pa kakšne 
osebne težave.
Poudariti moram, da brez priprave 
na izpit ne gre. Vsaj nekaj ur časa si 
je treba vzeti za pregled dokumenta-
cije, vem, da je tudi v jami čutiti ob-
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dobje preverjanja znanja, saj se nad-
zorniki pogovarjajo o vsebinah in si 
svetujejo. To pa je tudi naš namen, 
kajti tako se sodelavci o teh vsebi-
nah pogovarjajo in že tudi testirajo 
svoje znanje pred izpitom.
Vloga nadzornika je izredno po-
membna z več vidikov. Je vodja so-
delavcev in med njimi predstavlja 
podjetje, odredi delo, nadzoruje 
izvajanje nalog, sodelavce tudi na-
grajuje. 
Od nadzornika je odvisno, koliko 
dela v jami je opravljenega in kako 
ter, nenazadnje, tudi koliko je ali ni 
nezgod pri delu. S svojim pristopom 
do varnosti pri delu lahko k večji (ali 
manjši) varnosti bistveno pripomore. 
In še to! V drugi in tretji delovni iz-
meni so nadzorniki najvišji vodje v 
jami in samostojno ukrepajo. Res-
da lahko kadarkoli pokličejo svoje 
vodje, vendar so le oni na jamskih 
deloviščih.
V prihodnje, ko se bo število nad-
zornikov še zmanjševalo, bo njiho-
va vloga še bolj pomembna in pritisk 
nanje kot vodje še večji. Pri kadrova-
nju sodelavcev za nadzornike odlo-
čata njihova strokovnost in človeške 
vrline za vodjo. Sodelavec lahko po-
stane nadzornik najprej po 10 letih 
delovnih izkušenj, v povprečju pa 
pripravijo strokovno nalogo za nad-
zornika, ko imajo med 15 in 20 let 
delovnih izkušenj. Pravilo je tudi, da 
nadzornik ne vodi skupine, v kateri 
je »zrasel«, temveč novo skupino, v 
kateri lažje vzpostavi avtoriteto vod-
je, postavlja zahteve glede delovnih 
obveznosti in spoštovanja varnosti. 
Pri tem namreč ni odstopanj.«

ZNANJE JE TREBA 
OSVEŽEVATI
Na letošnjih seminarjih je dr. Milan 
Medved nadzornikom predstavil vi-
zijo in strategijo Premogovnika Vele-
nje, mag. Marjan Kolenc letni delov-
ni načrt, razvojne projekte, prenovo 
procesov in vlogo nadzornika, Boris 
Potrč letno poročilo službe VPD, 
mag. Bogdan Makovšek pa vlogo 
nadzornika ob izrednih dogodkih. 
Vsi ti podatki so pomembna podla-
ga za uspešno opravljen izpit, poleg 
tega pa morajo nadzorniki predelati 
tudi vsa navodila za delo, službene 
naloge in še veliko drugega gradiva.

Nadzorniki v Pripravah - drugi z leve Branko Kotnik, peti Djulaga Blažević

Znanje preverjajo tričlanske izpitne komisije, od leve Pavel Skornšek, Slavko 
Homan in Zdenko Lamot

Majda Lampret (levo) in Dijana Žagar pred tablo, ki služi kot opomnik 
terminov.
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Tudi zaradi tega preverjanje znanja 
ocenjujejo kot zelo stresno, a hkrati 
tudi, da je potrebno. 
Marjan Glinšek, nadzornik v Strojni 
službi jama od leta 1988: »Izpiti v 
okviru preverjanja znanja so pač po 
zakonu obvezni. So se pa v zadnjih 
letih močno spremenili in sedaj so 
boljši. Pred leti so bili bolj napeti. 
Učiti pa se je vedno bilo treba; več, 
ko si mlajši, in manj, ko si starejši. K 
znanju namreč z leti precej prispe-
vajo delovne izkušnje. »Snov«, ki 
jo je treba znati, se vsako leto malo 
spreminja – službeni nalogi so novi, 
kakšna navodila, a veliko ostaja is-
tega.
Zagovarjam ustni izpit, ker se lažje 
izražamo, kot pišemo, poleg tega je 
ustni izpit kot pogovor, včasih prav 
pride majhna pomoč. 
Preverjanje znanja nadzornikov je 
potrebno, znanje moramo osveževa-
ti, dopolnjevati, saj opravljamo zelo 
odgovorno delo. Prav pa je, da se na 
izpitih išče znanje, ne neznanje. In 

moram poudariti, da so člani komi-
sije korektni. Uspešno opravljen iz-
pit je odrešitev, spet bom lahko nor-
malno delal in živel, saj dober teden 
pred izpitom je stresen. 
Zame je bil to zadnji izpit v delovni 

dobi, kajti ob letu se bom upokojil. 
Mlajšim sodelavcem, nadzornikom 
svetujem, da se trudijo pri svojem 
delu, upoštevajo navodila, izpolnju-
jejo zastavljene naloge in jim želim, 
da ostanejo zdravi.«

DRUGO LETO ZNOVA JAZ!
Kot že omenjeno, je organizacija seminarjev in izpitov za 229 nadzornikov velik zalogaj. Letos je bilo do-
ločenih 5 terminov, vsi seminarji so potekali v Zeleni dvorani, preverjanje znanja pa v učilnicah. Takole je 
potek organizacije dela opisala Dijana Žagar, analitičarka v Razvoju kadrov, ki vedno vodi vso administracijo 
v zvezi s tem.
»Najprej je, seveda, treba 230 sodelavcev razporediti v pet skupin. Tako naredim sezname nadzornikov po 
obratih in te sezname dam na obrat tehniku ali poslovodji v kontrolo in da nanj napišejo, kako se lahko posa-
mezniki udeležijo seminarja glede na izmensko delo. 
Nato na podlagi teh seznamov datumsko uskladim prisotnost nadzornikov na seminarjih in pripravim evi-
dence prisotnosti. En teden pred pričetkom vse udeležence povabim na izobraževanje in obvestim o poteku 
seminarja, o tem pa obvestim tudi vse vodje obratov. 
Za posamezni seminar pripravim tudi urnik poteka predavanj in poskrbim za gostinske storitve v odmoru. 
Takrat rada tudi poklepetam z nadzorniki in pri tem vedno kaj novega izvem. 
Ko se seminarji začnejo, pa že pripravim sezname za preverjanje znanja. Tudi te sezname pošljem na obrate, 
kjer določijo prisotnost posameznikov glede na termine preverjanja. Za letošnje preverjanje je bilo določenih 
pet terminov za rudarske nadzornike in štirje termini za elektro in strojne nadzornike. 
Preverjanje poteka v popoldanskem času. Zanj pripravim v dogovoru s komisijo razpored preverjanja za po-
samezne datume. Razporede uskladim tudi glede na obrate, tako da so, če je le mogoče, nadzorniki iz istega 
obrata skupaj. Seveda jih moram razporediti tudi časovno, tako da pride na vrsto pet ali šest nadzornikov v 
30 minutah. 
Ko vse to uskladim, pripravim končne razporede, z njimi seznanim komisijo in vodje obratov, nadzornike pa 
pisno povabim na preverjanje. Za vsakega udeleženca pripravim še individualni zapisnik. Za tiste, ki izpita ne 
opravijo, določimo datum ponovnega preverjanja.  
Ko je celoten proces preverjanja znanja končan, naredim zapisnik, ki ga podpišejo člani komisij, in tako se 
moje delo z nadzorniki v zvezi z rednim letnim preverjanjem znanja zaključi. 
Priznati moram, da si takrat kar malo oddahnem. Če vse mine brez zapletov in »kiksov«, sem toliko bolj ve-
sela. Si pa vsako leto zapišem najpogostejšo izjavo posameznikov, ko jim prinesem vabilo za preverjanje, in 
ta se letos glasi: »Pa ne spet ti!» »Ja, pa spet jaz!« A drugo leto.

Marjan Glinšek Jože Sajovec
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Djulaga Blažević, nadzornik jam-
skih gradenj v Pripravah: »Preverja-
nja znanja so težka, živčna, večina 
nas ima tremo. Dobro se je treba 
pripraviti, gradiva je veliko, učimo 
se doma in v službi. Včasih kaj pre-
debatiramo s sodelavci. Na srečo 
igrajo pomembno vlogo tudi delov-
ne izkušnje. 
Preverjanje znanja je potrebno, saj 
bi sicer marsikaj pozabili. Zato tudi 
mladim svetujem, naj ostanejo v tej 
kondiciji in sproti obnavljajo zna-
nje.«
Branko Kotnik, 8 let nadzornik v Pri-
pravah Jug: »Na preverjanju znanja 
moraš znati veliko stvari, predvsem 
v tem smislu, kako pri svojem delu 
uporabljaš navodila, da ne ogrožaš 
svojega življenja in življenj drugih. 
Na varnosti je velik poudarek.
Vsako leto se je treba naučiti kaj 
novega, veliko znanja pa le obna-
vljamo, precej dodajo tudi delovne 
izkušnje. Gradivo je obsežno, zato 
veliko ur porabimo za učenje doma, 
kakšne stvari pa tudi preverimo v 
pogovorih s sodelavci.
Preverjanje znanja je potrebno, ven-
dar bi lahko bilo izvedeno na ka-
kšen drug način, morda večkrat na 
leto manj obsežno, da ne bi bili tako 
nervozni.«
Jože Sajovec, nadzornik v Pripravah 
od leta 1999: »Preverjanje znanja je 
potrebno, želim si le, da bi bilo lite-
rature manj in da bi bolj podrobno 
vedeli, na čem bo poudarek. Vsega 
se namreč ne da v tako kratkem času 
dobro naučiti. Še najlažje je opraviti 
s tistim znanjem, ki ga vsakodnevno 
preverjamo v praksi, pri delu.
Način izpita se je z leti precej spre-
menil. Včasih so zahtevali veliko 
podrobnosti, prav vrtali so za kak 
podatek, zdaj pa se na izpitih po-
govarjamo in preverjajo znanje na 
ključnih področjih.
Trema je prisotna vsako leto, tudi 
jesti nisem mogel, po izpitu pa vse 
»pade s tebe«.«

Diana Janežič

Osnovni namen vodstvenega pregleda je ocenitev rezultatov na osnovi po-
ročil enoletnega dela pri sistemih. Vodstvo nato poda usmeritve za nadalj-
nje delo na vsakem področju. Sodelavci so poročali s področij: aktivnosti 
sistema OVQ, obseg sistema ravnanja z okoljem, komuniciranje, pregled 
izpolnjevanja zakonodajnih in drugih zahtev, pregled stanja izrednih raz-
mer, delovanje procesov in izpolnjevanje ciljev, stanje programov in mo-
nitoringov, rezultati presoj sistema OVQ, stanje preventivnih in korektivnih 
ukrepov, predlogi in izboljšave sistema OVQ, ukrepi predhodnih vodstvenih 
pregledov in spremembe, ki vplivajo na sistem OVQ.
V zvezi z aktivnostmi sistema OVQ je bilo ugotovljeno, da so se vse ključne 
aktivnosti v letu 2007 izvajale usklajeno s planom izboljševanja. Vse zako-
nodajne in druge zahteve so bile sproti spremljane in vključevane v delova-
nje procesov. 
Odziv na izredne razmere smo preverjali s simulacijami, ki jih je bilo lani 
18, izdana pa sta bila en korektivni ukrep in eno priporočilo. Zabeleženih 
pa je bilo tudi 5 izrednih razmer, in sicer tri na vodovodnem in hidrantnem 
omrežju ter po ena pri razlitju nevarnih snovi in seizmiki. 
Poročanje o delovanju procesov in doseganju ciljev je pokazalo, da so bili 
cilji po organizacijskih enotah in posameznih kazalnikih večinoma dose-
ženi, v nasprotnem primeru so bili navedeni utemeljeni vzroki. Tako je bil 
sistem OVQ v letu 2007 prepoznan kot uspešen in učinkovit.
V maju 2007 je bila opravljena redna zunanja presoja po standardih ISO 
9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. Ugotovljenih neskladnosti ni bilo, po-
dano pa je bilo 12 priporočil in na njihovi osnovi 12 ukrepov, od katerih so 
štirje še v izvajanju.
Med notranjo presojo, izvedeno v januarju in februarju letos, je bilo ugoto-
vljeno, da realizacija izdanih ukrepov predhodnih presoj ponekod kasni ter 
da učinkovitost uvedbe ukrepov v prakso ni zadovoljiva, zato bodo presoje-
valci v prihodnje temu posvetili več pozornosti.
Sprememb, ki bi vplivale na sistem OVQ, ni bilo zaznanih, so pa spreme-
njene zahteve sistema varnosti in zdravja pri delu, zato bo treba sistem OVQ 
prilagoditi zahtevam tega standarda.
Letos bodo glavne aktivnosti poleg vzdrževanja sistema OVQ pri razvoju 
portala OVQ, vpeljavi zahtev varovanja podatkov po standardu 27001:2004, 
priprava novega koncepta kazalnikov in merljivih ciljev ter prehod na zah-
teve standarda OHSAS.
Redna zunanja presoja po vseh treh standardih bo 9. in 10. aprila letos.

Diana Janežič

VODSTVENI 
PREGLED SISTEMA 
OVQ
V skladu z zahtevami standardov ISO 9001, ISO 
14001 in OHSAS 18001 je bil 19. marca opravljen 
vodstveni pregled sistemov ravnanja z okoljem, 
varnosti in kakovosti ali krajše sistema OVQ.  
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»Energetika, ki je bila nekoč zgolj 
ena izmed gospodarskih dejavnostih, 
sedaj dobiva priložnost, da razvije 
svoj pravi potencial in dobi odlo-
čilno vlogo v boju proti podnebnim 
spremembam,« je v uvodnem delu 
med drugim dejal minister za gospo-
darstvo mag. Andrej Vizjak. 
»Slovenijo čakajo veliki energetski 
izzivi,« pa je poudaril dr. Žiga Turk, 
minister za razvoj. »Odvisnost Slo-
venije predvsem od nafte in zemelj-
skega plina predstavlja izziv, kako to 
odvisnost zmanjšati, ne da bi pri tem 
še bolj škodovali okolju. Resnica je, 
da poraba elektrike v gospodinjstvih 
raste, kar pomeni, da gre trend v na-
pačno smer. 
Večji strošek nas čaka, če le sedimo 
križem rok in ne naredimo nič pro-
ti podnebnim spremembam, kot če 
zavihamo rokave in ukrepamo. 
Orodja imamo, samo uporabiti jih je 
treba,« je dejal minister in poudaril 
še, da vstopamo v obdobje zelene 
energije, zelenih tehnologij, ki bo 
predvsem v gradbenem sektorju, 
strojništvu in elektrotehniki pome-
nilo nov zagon in odpiranje novih 
delovnih mest.

PRILOŽNOSTI IN PASTI
V nadaljevanju konference sta po-
tekali dve vzporedni sekciji, in sicer 
ena z naslovom Priložnosti in pasti 
v elektroenergetiki in druga z naslo-
vom Ovire in priložnosti na podro-
čju zemeljskega plina.
V prvi je s predavanjem o premogu 
kot pomembnem energentu v priho-
dnosti govoril tudi direktor Premo-
govnika Velenje dr. Milan Medved, 
to sekcijo pa smo spremljali tudi 

zato, ker je napovedovala veliko za-
nimivih podatkov in trendov v elek-
troenergetiki.
Franc Žlahtič z Direktorata za ener-
gijo ministrstva za gospodarstvo je 
predstavil nove zakonodajne pre-
dloge za notranji trg z elektriko 
in s plinom, podnebno-energetski 
sveženj ter sporočilo o Strateškem 
energetskem tehnološkem načrtu. 
Pripravlja se analiza, kaj moramo 
v Sloveniji na področju energetike 
še narediti, da bi dosegli podnebne 
cilje, kajti dejstvo je, da države čla-
nice ne dosegajo svojih nacionalnih 
ciljev. Pri tem je pomembno, da so v 
nove tehnologije ravnanja z energijo 
vključeni vsi sektorji. 
Hinko Šolinc z Ministrstva za okolje 
in prostor se je osredotočil na pod-
nebno-energetski sveženj, ki ga je 
Evropska komisija sprejela 23. janu-
arja 2008 in ki vključuje neodvisno 
obvezo EU za doseganje znižanja 
emisij toplogrednih plinov za vsaj 
20 odstotkov do leta 2020 in 20-od-
stotno izrabo obnovljivih virov ener-
gije. Šolinc je poudaril, da so cilji 
težko dosegljivi, kajti današnji delež 
OVE leži pri 8,5 odstotka (od žele-
nih 20 %). Prav tako mora Sloveni-
ja do leta 2020 doseči 6-odstotno 
zmanjšanje izpustov CO2 glede na 
leto 2005. 
Prvi podnebno-energetski sveženj 
je nastal v poznih 90-ih. Sedaj smo 
pristali pri tretjem, ki zaostruje med 
drugim zahteve glede delovanja trga, 
ločitve dejavnosti in nadzora, pove-
čuje vlogo in odgovornost državnih 
regulatorjev ter uvaja agencijo za 
koordiniranje čezmejnih zadev. 
»Ker v preteklosti regulatorji nismo 

imeli dovolj moči, stvari niso pote-
kale tako, kot bi morale,« je dejala 
Irena Praček iz Javne agencije RS za 
energijo in dodala, da delamo sami 
sebi slabo, če zdajšnjim smernicam 
ne bomo sledili. 

INVESTICIJE V ENERGETIKI
Moto EFT Group, ki deluje v 17 dr-
žavah, je, da je treba tveganja raz-
širiti in investirati v nova področja. 
Tomaž Orešič je navedel, da je moč 
opaziti primanjkljaj energije, pred-
vsem v JV Evropi, kjer bo do leta 
2010 potrebnih 7,750 MW novih 
kapacitet in dodal, da je v enajstih 
državah JV Evrope preteklo obdobje 

IZZIVE V ENERGETIKI 
SPREMENITI V PRILOŽNOSTI
6. marca je Energetika.net organizirala En.konferenco 008 pod naslovom 
Energetika bo risala prihodnost gospodarstev. Na njej je o pomenu ener-
getike, podnebnih spremembah in novih razvojnih možnostih spregovorilo 
več kot dvajset priznanih govornikov iz politike in gospodarstva.

Za gospodarskega ministra 
Andreja Vizjaka energetika dobiva 
priložnost, da razvije svoj pravi 
potencial.
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minilo brez pomembnih investicij v 
nove proizvodne kapacitete. Pregled 
stanja v letu 2008 na področju ener-
gije je pokazal, da so razen Romuni-
je vse države energetsko nesamoza-
dostne (v Sloveniji odvisnost znaša 
27 odstotkov), kar pomeni, da so 
potrebne nove zmogljivosti posame-
znih virov v JV Evropi. Veliko vlogo 
igra predvsem termoproizvodnja - 
plin in premog. 
Po besedah Orešiča so razlogi za 
dosedanje nizke investicijske aktiv-
nosti v trenutni strukturi večine elek-

Okoli 200 udeležencev En.konference je slišalo obilico zanimivih podatkov.

trogospodarskih podjetij v regiji, ne-
razvite stroškovno učinkovite cene 
elektrike, nizka ekonomska moč ... 
Poglavitno vlogo pa igra intenziv-
nost konkurence, ki spodbuja ino-
vacije. Orešič meni, da so razmere 
na trgu takšne, da je priložnosti in 
idej za investicije dovolj. S tem ko 
energetika doživlja nov val aktivno-
sti, spodbujenih s strani nacionalnih 
vlad, dokazuje, da je postala strate-
ška panoga.
Bojan Kuzmič iz Javne agencije RS 
za energijo je povedal, da resnični 
razcvet trga omogočajo konkurenč-
ni pogoji, ki rodijo nove tehnologije 
in delovna mesta. 
Poudarja, da bo v 2008 preteklo že 
sedmo leto odprtega trga z električ-
no energijo. Če upoštevamo, da rabi 

trg za svoj razvoj približno deset let, 
mora nekaj rezultatov biti že vidnih. 
Tako je rast električne energije niž-
ja od pričakovane, prav tako sta v 
letu 2007 glede na leto 2006 manjša 
uvoz in izvoz. 
Vlaganje v proizvodne vire je za-
znavno, vendar prepočasno. Za 
Kuzmiča je glavni problem premalo 
definirana cena električne energije v 
Sloveniji, kljub temu je prva priorite-
ta zanesljiva in konkurenčna oskrba 
z energijo. 
Damijan Koletnik iz Holdinga Slo-

venske elektrarne je izrazil skrb o 
premajhni zavesti potrošnikov za 
racionalno rabo energije, saj si že-
lijo predvsem poceni energijo, ne 
glede na to, od kod prihaja in kako 
je »ekološka«. Lep dokaz je akci-
ja Varčna sijalka v vsak dom, ki ni 
požela pričakovanega uspeha. Po 
Koletnikovih besedah so naloge HSE 
proizvodnja električne energije iz 
različnih virov, uvajanje obnovljivih 
virov energije in ozaveščanje ljudi 
za racionalno rabo energije.
Dr. Tomaž Žagar iz GEN energije 
je spregovoril o pomembni vlogi je-
drske energije kot edinega zaneslji-
vega domačega vira energije, ki bi 
vzpostavil bolj konkurenčni energet-
ski trg. 
Zanj je jedrska energija največji vir 

pasivne elektrike z najmanjšimi iz-
pusti TGP na enoto proizvedene 
energije. V tej smeri je načrtovana in 
delno izpeljana posodobitev obsto-
ječih objektov JE Krško od hladilnih 
sistemov naprej pod malim vplivom 
na lokalno okolje in skupnost. 

PREMOG – POMEMBEN 
ENERGENT V PRIHODNOSTI
Po besedah dr. Milana Medveda je 
v svetovnem merilu prišlo do enor-
mnega povečanja porabe premoga 
(za 1 odstotek na leto v EU), kar do-

kazuje, da ima premog pomembno 
vlogo predvsem v Evropi, ki predsta-
vlja približno 15 odstotkov svetovne 
porabe premoga. 
Skoraj 30 odstotkov proizvedene 
električne energije v EU-27 bazira 
na premogu, poleg tega premog v 
veliki meri prispeva k zaposlova-
nju (330.000 delovnih mest v letu 
2006), dodani vrednosti in blaginji 
v EU-27. 
»EU se srečuje s čedalje večjo odvi-
snostjo od uvožene nafte in zemelj-
skega plina, na drugi strani pa lahko 
premog predstavlja dolgoročno per-
spektivo in konkurenčno pozicijo za 
energetsko oskrbo Evrope. 
Do leta 2020 morata biti priorite-
ti gradnja novih termoenergetskih 
objektov in modernizacija obstoje-
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čih za povečanje njihove učinkovi-
tosti, čeprav s tem še vedno ne bomo 
dohajali  rasti porabe energije. Zato 
je treba spodbuditi politike za večjo 
uporabo obnovljivih virov energije 
in za racionalno rabo energije,« je 
poudaril dr. Medved. 
Prepričan je, da ostaja premog velik 
potencial JV Evrope in s tem prilo-
žnost za Slovenijo. V tem smislu je v 
nadaljevanju predstavil tudi zaloge 
premoga v Sloveniji in konkurenč-
ne prednosti odkopavanja premoga 
v Šaleški dolini. Po ocenah ga je 
največ, 830 milijonov ton, na Go-
ričkem, potrebne pa bi bile natanč-
nejše raziskave teh nahajališč, ter v 
Velenju. 
»V velenjskem odkopnem polju je 
še več kot 100 milijonov ton zalog 
premoga, ki predstavljajo energetsko 
strateško rezervo Sloveniji. Učinko-
vito in okoljsko prijazno jih lahko 
porabimo v bloku 6 v TE Šoštanj, 
ki predstavlja tudi odgovor na ure-
sničevanje energetsko-podnebnega 
svežnja EU,« je dejal dr. Medved.

ALI JE JV EVROPA ZA 
SLOVENIJO DOBRA 
PRILOŽNOST?
Direktor Premogovnika Velenje je 
ob koncu konference sodeloval tudi 
v okrogli mizi o elektroenergetiki v 
JV Evropi. 
Poudaril je, da je regija velika pri-
ložnost za slovensko elektrogospo-
darstvo, saj imamo v Sloveniji veliko 
znanja, ki sega od rudarskega po-
dročja, pridobivanja vseh vrst ener-
gije do trgovanja z njo. 
Vendar Slovenija v tem delu Evrope 
zaenkrat nastopa preveč razdroblje-
no. Povezati bi bilo treba različna 
podjetja, ki bi na trgih JV Evrope pre-
poznala svoje priložnosti za prodajo 
znanja, izdelkov, storitev, te namere 

pa bi morali podpreti tudi politika in 
lastniki.
»Energetika je ena redkih konku-
renčnih prednosti JV Evrope, v kate-
ro države te regije šele vstopajo. Če 
omenim le premog, so v tem delu 
ogromne količine premoga za po-
vršinsko in podzemno pridobivanje. 
Premogovnik Velenje je konkretno 
vstopil v posle v JV Evropi, saj so-
deluje z Rudniki Kreka pri zagonu 
odkopa v jami Mramor,« je dejal dr. 
Medved in podrobneje predstavil 
projekt Mramor.

KAKŠNA JE TOREJ 
SLOVENSKA ENERGETIKA?
»Konferenca je bila dobrodošla, 
predvsem zato, ker je omogočila 
osvetlitev energetskih problematik z 
vseh vidikov in vseh virov energije. 
Bila je tudi dobro obiskana. 
Poudariti velja usmeritve, ki priha-
jajo iz EU, da bo treba odgovorno 

ravnati z okoljem in pri uporabi 
energije. 
V slovenski energetiki je dobra nje-
na sestava različnih virov energije, 
treba pa bo zmanjšati razkorak med 
proizvodnjo in porabo. Strinjam se, 
da je treba vlagati v obnovljive vire, 
vendar ta proizvodnja tudi dolgo-
ročno ne bo mogla prevzeti breme-
na večjih potreb po energiji. Zato 
je rešitev le v racionalnejši rabi,« je 
En.konferenco ocenil dr. Medved, 
moderator zaključne okrogle mize 
pa jo je takole povzel: »Več bo tre-
ba vložiti v zagon obnovljivih virov 
energije, ki se splačajo na dolgi rok, 
v prestrukturiranje energetsko po-
tratne slovenske proizvodnje in po-
stavitev prave cene energije, ki bo 
vodila v racionalno rabo pri vseh 
potrošnikih.«

Diana Janežič

»V slovenski energetiki je dobra njena sestava različnih virov energije, treba 
pa bo zmanjšati razkorak med proizvodnjo in porabo,« je na okrogli mizi 
poudaril dr. Milan Medved.

PROIZVODNJA FebRUAR 2008
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

- 110/B 170.100 153.083 -17.0107 90,00 7.290
-35/C 189.000 193.331 4.331 102,29 9.206
G2/A 94.500 102.500 8.000 108,47 4.881
Proizvodnja 453.600 448.914 -4.686 98.97 21.377
Priprave 13.650 14.189 539 103.95 676
Skupaj PV 467.250 463.103 -4.147 99,11 22.053
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O DOHODNINI INVALIDOV 
NA MINISTRSTVU
V četrtek, 21. februarja, so se člani aktiva invalidov, sindikata in strokovni 
delavci, ki se v našem podjetju ukvarjajo z invalidsko problematiko, sestali s 
predstavnikom ministrstva za finance. Na sestanek so čakali od leta 2006. 

Sestanka so se udeležili: Jože Jane-
žič in Tomo Lipnik iz sindikata, So-
nja Kugonič iz Službe za organizaci-
jo in nagrajevanje, Dušan Zapušek 
iz Kadrovsko-socialne službe, Štefan 
Kušar kot predstavnik Nacionalnega 
sveta invalidskih organizacij, Dra-
gutin Novak kot predsednik ZDIS in 
podpredsednik Aktiva invalidov v 
Premogovniku Velenje, Drago Ko-
lar, predsednik Aktiva invalidov, ter 
Senka Vrbica, predstavnica pravno-
informacijskega centra v Ljubljani.
Na sestanku so državnemu sekretar-
ju Andreju Širclju predstavili videnje 
problemov plačevanja dohodnine z 
vidika delovnih invalidov in kot je 
povedal Drago Kolar, je srž proble-
ma v vsebinskih razlikah in oprede-
litvi invalidnine (bruto, neto). 
»Gre za Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju na eni stra-
ni in za Zakon o dohodnini na drugi 
strani. Sprejeli smo sklepe, da bomo 
te razlike premostili s tem, da bomo 
zagotovili neodvisno mnenje o tem, 
ali gre za rento ali nadomestilo pla-
če, da bomo skušali zagotoviti, da se 
bo akontacija dohodnine plačevala 
v čim bolj realnih zneskih že med 
letom, da ne bi prišlo do prevelikih 
plačil na koncu leta, in da bomo 
naredili analizo, kako so ti dohodki 
obdavčeni v drugih državah EU. Ta 
zaveza velja do konca maja, ko se 
znova slišimo.«
Socialni transferji za invalide sedaj 
niso urejeni. Andrej Šircelj je pou-
daril, da bo za predlog usklajevanja 
invalidnin kot socialnih transferjev 
in pokojnin pridobil mnenje mini-
strstva za delo, družino in socialne 
zadeve. Na vprašanje, v kolikšnem 
času bi ta problematika lahko bila 
rešena, je odgovoril: »Reševana 

mora biti v povezavi s spremembo 
zakonodaje o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju in z zakonom 
o dohodnini. Ta zakonodaja se sedaj 
preučuje tudi z vidika staranja prebi-
valstva, vzdržnosti pokojninskega in 
invalidskega sistema. Nekaj bo reše-
no še letos, nekaj kasneje.«
Predstavniki delovnih invalidov so 
na ministrstvu za finance poudarili, 
da v kolikor problem ne bo rešen 

doma, bodo s pomočjo priznane od-
vetniške hiše vložili tožbo na Evrop-
sko sodišče.
S problematiko nadomestil in doho-
dnine so seznanili tudi predsednika 
ZSSS Dušana Semoliča. Obljubil je, 
da bo na problem opozoril na prvi 
seji Ekonomsko socialnega sveta in 
jih o tem obvestil.

d.k.

V četrtek, 20 marca, sta dr. Vladimir Malenković, direktor HTZ, in  
Miran Žgajnar, direktor HSE Investa, podpisala pogodbo za inženiring 
storitve pri izgradnji sončne elektrarne v Velenju.
Dr. Milan Medved: »Pogodba daje nov veter v jadra sodelovanja 
družb v energetiki. HSE Invest se je do sedaj veliko ukvarjal s projekti 
na hidro področju, sedaj pa vstopa tudi na področje solarne energije, 
na katerem vidi skupina Premogovnik Velenje svojo veliko priložnost 
in prihodnost. 
V HTZ bodo obnovljivi viri postajali vedno bolj pomemben, sčasoma 
pa tudi nosilni proizvodni program. Tudi celotno skupino Premogov-
nik Velenje usmerjamo v razvojne projekte, med katerimi obnovljivi 
viri predstavljajo področje, na katerega moramo vstopiti.«
Na fotografiji podpisnika ter dr. Milan Medved in Marjan Lampret, 
vodja projekta v HTZ.
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VARNOST IN ZDRAVJE PRI
DELU (2) - POŽARNA VARNOST
Ogenj je življenje, lahko pa tudi velika škoda, izguba, smrt. Bojimo se ga 
doma in v podjetjih, kjer ogroža življenje ljudi in povzroča ogromno ma-
terialno škodo. In kot pri podobnih »nepridipravih« sta boljši preventiva 
in zaščita kot gašenje požara.

Zakonske osnove za izvajanje varstva pred požarom
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča-

mi (Uradni list RS, št. 51/2006)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 

3/07)
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/2005)
- Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07)
Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije predsta-
vljajo preventivne organizacijske ukrepe varstva pred 
požarom. Njihov namen je zmanjšanje možnosti za na-
stanek požara, ob njegovem nastanku pa preprečevanje 
širjenja požara in zagotavljanje varne evakuacije.
Vsebina požarnega reda je smiselno prilagojena poseb-
nostim in namembnosti posameznega objekta oziroma 
prostora. Prilagodi se tistim aktivnostim ali spremem-
bam, ki vplivajo na požarno varnost.

POŽAR
Ker z vsemi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi ne 
moremo zanesljivo preprečiti požarov, moramo predvi-
deti tudi tak dogodek. Skoraj vsak požar je na začetku 
majhen in mu lahko z uporabo gasilnika preprečimo, da 
bi se razvil in povzročil veliko škodo. 
Največkrat je za potek požara kriva nepripravljenost 
naprav za gašenje in neukrepanje ljudi. Požar je treba 
pogasiti čim prej po nastanku. 
Zakon o varstvu pred požarom v svojem 45. členu ob-
vezuje vsakogar, ki opazi požar, da ga pogasi oziroma 

odstrani nevaren pojav, če to lahko stori brez nevarnosti 
zase in druge. Vrstni red ukrepanja ob požaru je nasle-
dnji: najprej javimo požar, poskrbimo za poškodovane 
in ogrožene in šele nato pričnemo z gašenjem. Sicer pa 
je vrstni red ukrepanja ob požaru težko določiti tako, da 
bi veljal za vse dogodke, ker je vsak dogodek poglavje 
zase. Sigurno pa najprej rešujemo življenja, šele nato 
imovino.
Poseben dogodek je tudi požar v avtomobilu. V avto-
mobilu pod pokrovom motorja največkrat zagori zaradi 
dotrajanih ali poškodovanih električnih vodov, velikega 
števila vrtečih delov, vročih delov, nečistoče in zaradi 
napak na dovodu goriva. Slednjih je vedno manj, saj je 
na cesti vedno manj vozil, kjer poteka dovod goriva prek 
uplinjača, ki je bil pogost krivec za ogenj pod motornim 
pokrovom.
Brez panike! Avtomobili letijo v zrak kot po tekočem tra-
ku le v filmih. V resnici imamo od trenutka, ko v kabini 
zavohamo smrad ali se začne kaditi izpod motornega 
pokrova, dovolj časa, da vozilo varno ustavimo in ga 
zapustimo. Testiranja so pokazala, da ogenj v motornem 
delu vozila potrebuje med pet in deset minut, preden se 
prebije do potniške kabine. 
Odločitev o tem, ali bomo imeli v avtomobilu tudi ga-
silnik, je odvisna od vsakega posameznika, saj zakon 
od lastnikov osebnih vozil tega (še) ne zahteva (razen 
službenih). Če smo dovolj ozaveščeni in imamo gasilnik 
v avtu, naj bo nameščen tako, da v primeru trka ne bo 

Potencialne nevarnosti 
za nastanek in razvoj požarov ter eksplozij

Človek - malomarnost

Električne inštalacije in statična elektrika

Kajenje, kuhanje toplih napitkov, dodatno ogrevanje

Odprti ogenj - iskre, varjenje, rezanje, brušenje ipd.

Nedisciplina, nered in nečistoča

Naravni pojavi: suša, sonce, veter, strela ipd…

Otroška igra in pirotehnika

Nepravilno ravnanje v tehnološkem postopku

Samovžigi in drugo

Gasilniki in hidranti
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poletel po kabini in poškodoval potnikov. Gasilnik mora 
biti redno pregledan in vzdrževan. Če v vozilu vozimo 
poškodovan, neuporaben gasilnik, nam le zaseda pro-
stor in predstavlja dodatno težo avtomobila.
Pri gašenju ne izpraznimo celotne vsebine gasilnika na-
enkrat, temveč gasimo s kratkimi pritiski na sprožilec ga-
silnika. Manjši gasilniki se ob nepretrganem držanju na 
sprožilec izpraznijo v 10 do 12 sekundah.
Pri gašenju požara moramo biti pozorni na smer vetra, 
saj moramo vedno gasiti v smeri pihanja vetra in nikoli 
proti vetru.

ROČNI GASILNIKI
Najbolj razširjeni in uporabni so gasilniki na ABC prah 
in ogljikov dioksid (CO2).
Namenjeni so gašenju začetnih požarov, torej tistih, ki 
jih lahko pogasimo oziroma obvladamo sami z upora-
bo gasilnika, vendar s tem ne ogrožamo sebe oziroma 
drugih oseb. Namestitev gasilnikov predpisuje pravilnik, 
vendar smo velikokrat priča nepravilni in nerodni name-
stitvi gasilnikov. 
Pogosto so nameščeni na neustrezni višini, ponavadi 
previsoko, tako da ga povprečno visok človek ne more 
sneti z obešala. Tudi postaviti gasilnik na tla ni primerno, 
ker ovira čiščenje tal.  
Gasilniki se namestijo tako, da je glava gasilnika z me-
hanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal, 
da ga lahko enostavno vzamemo z obešala, brez poseb-
nega napora. Najbolj primerno mesto za namestitev ga-
silnika je v bližini vhoda oziroma izhoda iz objekta ali 

prostora ter poleg naprav ali aktivnosti, ki lahko povzro-
čijo požar. Tudi število gasilnih enot je predpisano in je 
prilagojeno namembnosti ter velikosti objektov.

AKTIVNI UKREPI POŽARNE VARNOSTI
Med te ukrepe štejemo sisteme za odkrivanje požarov, 
vključno z vsemi vrstami ročnih in avtomatskih javljal-
nikov požara, sisteme za gašenje (gasilniki, hidranti …), 
varnostno razsvetljavo (ob izpadu elektrike osvetljuje 
evakuacijske oziroma bežne poti iz objektov), v poseb-
nih prostorih sisteme za odvod dima in toplote ter vse 
vire rezervnega napajanja, ki se aktivirajo ob požaru in 
oskrbujejo sisteme za varstvo pred požarom z energijo.

EVAKUACIJA
Terminološko pomeni evakuacija preselitev ljudi ali 
stvari s področja, ki je ogroženo  zaradi naravne nesreče, 
vojne, požara ipd. 
Čas evakuacije je odvisen od urejenosti evakuacijskih 
poti, ki morajo biti vedno prehodne in urejene.  Eva-
kuacija se tiče vseh nas, saj smo za svojo varnost na-
vsezadnje odgovorni sami. Na umik iz objekta vplivajo 
psihološki in fiziološki učinki, zato lahko s poznavanjem 
postopkov, objekta in bežnih poti ter z vajami evakuaci-
je vplivamo na skrajšanje evakuacijskega časa. 
Načrt evakuacije je eden od preventivnih ukrepov požar-
ne varnosti in je grafični prikaz objekta ali delov objek-
ta, na katerem so prikazane možnosti urejenega gibanja 
oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti.

Dušan Reberčnik, Služba za varstvo pri delu

NapraveNaprave
zaza odkrivanje in javljanje poodkrivanje in javljanje požžaraara

Avtomatski javljalniki požara

Ročni javljalnik požara

Kaj je evakuacija?

Evakuacija je organizirano gibanje ljudi

na varno mesto ob požaru. 

Kaj storiti, � e ostanemo ujeti v pisarni?
(Dim na hodniku)

 Zapremo vrata in jih po možnosti dodatno 
zatesnimo

 Odpremo okno in opozarjamo nase, da nas 
vidijo reševalci oz. pokli� emo pomo� .

Nikoli ne gremo v zadimljen hodnik!
Za evakuacijo nikoli ne uporabimo dvigala!

Kaj storiti v primeru požara v 
avtomobilu ? 

1. Ustavimo vozilo in izklopimo motor!

2. Sopotniki takoj zapustijo vozilo in se umaknejo stran od 
avtomobila!

3. Za gašenje požara uporabimo ro� ni gasilnik!

4. � e je požar v motorju, samo pripremo pokrov motorja 
in poskušamo z gasilnikom pogasiti požar !

5. � e požara ne morete pogasiti, pokli� ete center za 
obveš� anje 112 ali 113 in povejte: 

KDO kli� e, KJE gori, KAJ gori in � e so v nevarnosti 
ljudje.
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KAKO SMO ZADOVOLJNI S 
PREHRANO MED DELOM?
Iz poročila Dispanzerja medicine dela, prometa in športa Velenje, ki opra-
vlja sistematske preglede zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje, je raz-
vidno, da je v zadnjih treh letih prek 62 odstotkov pregledanih delavcev 
prekomerno prehranjenih, na prvem mestu pa so endokrine, prehranske in 
presnovne bolezni (torej povišani holesterol, krvni tlak, trigliceridi). 

Tem ugotovitvam sledijo priporočila 
dispanzerja za izobraževanje zapo-
slenih o zdravem življenjskem slogu, 
kamor sodijo tudi spoznanja o pravil-
nem in uravnoteženem prehranjeva-
nju.

KAJ IMAMO V PODJETJU?
V Premogovniku in HTZ imamo or-
ganizirano prehrano med delom, in 
sicer ponudbo hladnih in toplih ma-
lic, to ponudbo pa je treba prilagoditi 
osnovnim načelom zdravega, uravno-
teženega prehranjevanja – torej teori-

jo spoznanj prenesti v prakso.
Zagotovo drži, da je v podjetju zaradi 
različnih vzrokov teže slediti načelom 
zdrave prehrane:
- zaradi narave dela –  rudarji in dru-

gi, ki opravljajo težje fizično delo, 
imajo večje energijske potrebe kot 
sodelavci in sodelavke, ki večinoma 
opravljajo pisarniško delo,

- za pripravo in delitev hrane je po-
membno osebje, ki mora poznati in 
spremljati osnovna načela sestave, 
priprave in ponudbe hrane,

- priprava kakovostne hrane je omeje-
na zaradi neprimernih prostorov, ku-

hinje, za dobro ponudbo so potrebni 
tudi primerni delitveni prostori – je-
dilnica.

KAJ JE POKAZALA ANKETA?
Da bi lažje ugotovili pomanjkljivosti 
naše prehrane med delom in da bi lah-
ko vanjo vnesli tudi nekaj sprememb, 
smo se odločili 450 sodelavcev v Pre-
mogovniku in HTZ  prek elektronske 
pošte povabiti k izpolnjevanju »Anke-
te o prehrani«. Odziv je bil zelo za-
dovoljiv. Na anketo je odgovorilo 260 
sodelavcev ali 57,7 odstotka anketi-
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rancev. Anketo sta pripravili psiholo-
ginji Milena Ahtik in Katja Rak. 
Ugotovitve:
- 62 odstotkov zaposlenih malica re-

dno vsak dan, med njimi jih 60 od-
stotkov izbere toplo ali hladno mali-
co, ki jo ponuja Gost, 40 odstotkov 
pa prinaša malico od doma,

- za bloke, ki jih ne porabijo za pre-
hrano med delom, 62 odstotkov za-
poslenih vzame hladno malico za 
domov, 30 odstotkov jih bloke pora-
bi za prehrano v restavraciji Jezero,

- zaposlene pri topli malici motijo sla-
ba izbira malice (36%), slaba kvali-
teta (20%), neprimeren čas delitve 
(21%) in preobilne porcije (19%),

- pri hladni malici jih motijo slaba 
izbira (40%), slaba kvaliteta malice 
(38%) in preobilna malica (26%),

- 80 odstotkov anketirancev je zado-
voljnih s časom delitve hladne in 
tople malice, niso pa zadovoljni, ker 
izbira ni ves čas enaka, proti koncu 
delitve zmanjkajo določeni artikli ali 
pa tople malice ne delijo več,

- 89 odstotkov anketirancev podpira 
sistem  obračuna malic po delih,

- 60 odstotkov anketirancev ne želi 
kosila v podjetju, 31 odstotkov bi ga 
želelo,

- 51 odstotkov ne želi kosila za do-
mov, 38 odstotkov bi jih želelo ko-
silo za domov.

Kaj najbolj pogrešate pri topli malici?
Na to vprašanje je odgovorilo 51 od-
stotkov anketirancev, odgovore pa 
lahko strnemo v dve skupini:
- največ je predlogov za ponudbo 

raznovrstnih solat v solatnem bifeju 
in možnost samopostrežne izbire in 
kombinacij,

- zaposleni želijo lažjo, manj kalorič-
no hrano, več rib in zelenjave, tudi 
sadja, manjše porcije ali možnost 
polovičnih porcij, pestrejšo sestavo 
jedilnikov, tudi brezmesne obroke, 
enolončnice.

Kaj pogrešate pri hladni malici?
Na to vprašanje je odgovorilo 59 od-
stotkov anketirancev, in sicer takole:
- izbira je enolična, kvaliteta vpra-

šljiva, izdelki so mastni, nezdravi, 
manjka dietna, lahka, manj kalorič-
na hrana, kruha je preveč, možnost 
polovičnih malic,

- pogrešajo polnozrnate izdelke, ra-
znovrstne sendviče s tuno, sirom, z 
zelenjavo, rogljiče, zavitke, večjo 

izbiro manj mastnih sirov, jogurtov, 
mlečnih namazov,

- hladne malice so vrsto let enake, ne-
spremenjene, ne upoštevajo načel 
zdrave prehrane, preveč je svinjine.

Pripombe in predlogi
38 odstotkov anketirancev je podalo 
svoje mnenje in predloge, ki jih lah-
ko razvrstimo v te kategorije: 
- glede hrane: naj bo kvalitetnejša, bolj 

zdrava, pestrejša izbira, spremem-
ba količine, več mlečnih izdelkov, 
polnozrnati izdelki, žitni krožniki, 
solatni bife, več kvalitetne zelenjave, 
pestrejši in različni sendviči, živila z 
manj maščobami, sledenje načelom 
zdrave prehrane, manjši obroki, sa-
mopostrežni način izbire pri topli 
malici, manj mesa in več zelenjave, 
kruh po kosih,

- vrednost blokov: cene artiklov za 
hladno malico ali za malico za do-
mov so absolutno previsoke, bistve-
no višje kot maloprodajne cene v 
trgovinah, vprašanje je tudi kvaliteta 
živil glede na rok trajanja,

- menjava blokov: namesto blokov bi 
želeli denarno nadomestilo,

- konkurenca: poiskati nove dobavi-
telje malic, s širšo in kvalitetnejšo 
ponudbo,

- nova jedilnica: manjka ustrezen 
prostor za uživanje hladne in tople 
malice,

- izobraževanje vseh, ki jedilnike se-
stavljajo, pripravljajo hrano in jo de-
lijo.

Sklepi!
- Zadolžiti ponudnika prehrane, da 

preoblikuje jedilnike po načelih so-
dobne, uravnotežene in zdrave pre-
hrane in upošteva pripombe in pre-
dloge zaposlenih.

- Urediti novo jedilnico, ki bo nudila 
možnost izvajanja prejšnjega sklepa.

- Treba je preveriti in primerno uskla-
diti posamezne cene artiklov z vre-
dnostjo blokov.

Predlogi skupine za prehrano:
- delitev in obračun malic po ceni po-

sameznih artiklov se od februarja že 
uporablja, vendar ponudba še ni do-
volj pestra, zato priporočamo nekaj 
dopolnitev, ki se lahko izvedejo tudi 
v obstoječih prostorih: polnozrnati 
kruh, štručke, rogljički, sendviči s si-
rom, pršutom, z zelenjavo, namazi, 
vakuumsko pakirana solata ipd.,

- za boljšo kakovost ponujene pre-

hrane priporočamo izbor različnih 
dobaviteljev,

- pri razdeljevanju malice za domov 
uvesti poslovanje prek blagajne, saj 
bi tako dobili dejanski vpogled v 
vrednost izbranih artiklov,

- zagotoviti je treba prepoznavno in-
formiranje in obveščanje o novostih 
pri prehrani med delom, in sicer 
prek internih medijev in na delilnih 
mestih,

- predlagamo, da Gost predstavi 
projekt jedilnice, predvsem pa tudi 
predloge novega načina ponudbe 
in postrežbe, in to toliko prej, da 
bodo še možne pripombe in uskla-
jevanje z uporabniki.

Milena Ahtik

»Na delu smo 8 ur in tudi več. 
Veliko nas ne zajtrkuje, prvi 
obrok je malica. Ker je po-
membno prehranjevanje takrat, 
ko energijo porabljamo, mora 
biti obrok malice dobro premi-
šljen, da bo primeren tako za 
energetsko »močnejše« in »šib-
ke« potrošnike – tako za dopol-
dan, popoldan in ponoči!
Eden od ciljev v projektu pod-
jetja Skrb za zdravega delavca 
je tudi naučiti zaposlene, da 
se navadijo uživanja hrane v 
več obrokih, primernih glede 
kakovosti in sestave hrane. Ker 
vemo, da ni dovolj samo učiti, 
da moramo tudi kaj spremeniti 
in za uvajanje sprememb omo-
gočiti razmere, smo najprej 
želeli ugotoviti, kaj o prehra-
njevanju med delovnim časom 
menijo zaposleni. Odgovori v 
anketi podpirajo cilje podjetja 
na tem področju in nas napo-
tujejo, da priskrbimo ustrezno 
prehrano različnim skupinam 
sodelavcev glede na naravo 
njihovega dela. Z aktivnostmi 
iz projekta Skrb za zdravega 
delavca pa bomo še nadalje-
vali, torej še bomo organizirali 
različna predavanja o zdravem 
življenjskem slogu in organi-
zirali šolo hujšanja« je anketo 
komentirala Milena Ahtik.
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DRUŠTVA BOGATIJO 
ŽIVLJENJE VSEH NAS
Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je 6. marca povabil na 
Velenjski grad predstavnike društev, združenj, klubov iz Šaleške doline, ka-
terih dejavnost podpira s sponzorskimi sredstvi.

Srečanje je spadalo v okvir družbeno 
odgovornega ravnanja podjetja, ki se 
zaveda svoje odgovornosti do zapo-
slenih, okolja in lokalne skupnosti. Za 
zaposlene skrbi s humanizacijo delov-
nih procesov, projekti zdravja in var-
nosti pri delu ter sodobnimi tehnolo-
gijami dela. Z naravo svoje dejavnosti 
ima velik vpliv na okolje, kar je že leta 
2000 uskladilo z zahtevami ISO stan-
darda ravnanja z okoljem. Podjetje 
je vseh svojih 133 let obstoja vpeto v 
razvoj Šaleške doline in Velenja, zato 
je vedno negovalo odnose do lokalne 
skupnosti. Sedaj po svojih močeh pod-
pira delovanje in razvoj dejavnosti v 
podjetju in okolju, ki niso neposredno 
povezane z osnovno dejavnostjo. 
»S sponzoriranjem in doniranjem po-
magamo številnim društvom, organi-
zacijam, čeprav je ta sredstva vedno 
težje zagotavljati. Interesentov zanje 
je vedno več, sredstva pa niso neo-
mejena. Vendar si po svojih najboljših 
močeh prizadevamo pomagati ljubi-
teljskim navdušencem, da uveljavijo 
svoje interese in sposobnosti na raz-
ličnih področjih delovanja, s tem pa 
bogatijo življenje vseh nas,« je med 
drugim zbrane nagovoril dr. Milan 
Medved.
Uvodni glasbeni pozdrav so s sple-
tom slovenskih ljudskih pesmi izve-
dla Podkrajska dekleta – citrarka Ur-
ška Vedenik ter pevki Tanja Meža in 
Vesna Hudej, nato pa je dr. Medved 
predstavil konkurenčne prednosti pri-
dobivanja premoga v Šaleški dolini in 
vizijo Premogovnika Velenje. 
Dr. Medved je tudi povedal, da pod-
jetje z materialnimi sredstvi podpira 
delovanje okoli 30 društev, klubov, 
združenj. Nekaterim društvom je 
sponzor že vrsto let in za nekatere 
vsak zaposlen v Premogovniku name-

nja sredstva od svoje plače. V domala 
vseh društvih pa so aktivno udeleženi 
tudi zaposleni. 
Poleg sponzorstva podpira Premogov-
nik Velenje tudi posebne projekte kot 
pokrovitelj, in to tako v športu, kulturi, 
okoljevarstvu, izobraževanju in zna-
nosti kot tudi v lokalni skupnosti in 
širše. Sredstva donira v humanitarne 
namene.
Lani je razpisal dve štipendiji pod 
sloganom Energija znanju – znanje 
energiji za katerokoli smer študija za 
raziskovalno nalogo na temo energija. 
Z razpisom je želel spodbuditi razvoj-
na razmišljanja tudi tistih mladih, ki 
svoje prihodnosti ne vidijo izključno v 
Premogovniku. Januarja so bile pode-
ljene tri štipendije s tega razpisa. 
Letos je podjetje s študenti ekonomije 
zastavilo sodelovanje pri projektu Go-
spodarski izziv, tako da bodo ti pod 
mentorstvom Premogovnika Velenje 
iskali ideje in izdelovali poslovne na-
črte za izrabo obnovljivih virov ener-
gije in za njeno racionalno rabo. 
Srečanje direktorja Premogovnika 
Velenje s predstavniki društev je bilo 
namenjeno predvsem pogovoru o 

skupnih interesih, namenih, načrtih in 
pričakovanjih, pa tudi o združitvi sku-
pnih moči, da bi dosegli skupne cilje – 
da bi drug drugemu bogatili življenje, 
pomagali pri zadovoljevanju potreb 
po športu, kulturi, druženju, humano-
sti, boljšem življenju, da bi podjetje 
dosegalo boljše poslovne rezultate. 
Srečanje se je nadaljevalo v sprošče-
nem klepetu. Med povabljenimi je bila 
tudi prof. Danica Pirečnik kot umetni-
ška vodja Rudarskega okteta in Šale-
škega akademskega zbora, ki je pove-
dala, kaj društvom pomeni podpora 
podjetja: »Ogromno. Motivira pevce 
za delo, saj jih s temi sredstvi lahko 
»nagradimo« s pripravami, izletom, 
plačilom vožnje. Veseli smo vsakega 
evra, pa tudi malice ali drugačne na-
grade. Za prispevke se društva svojim 
sponzorjem oddolžimo, zahvalimo na 
svoj način – pevci pač s petjem, druga 
društva na druge načine.«
Zagotovo bi njeno mnenje potrdili 
tudi predstavniki drugih društev.

Diana Janežič
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Gospodarski izziv je študentska iniciativa za večje sode-
lovanje in pretakanje znanja med gospodarstvom in uni-
verzo. Poteka v obliki natečaja, na katerem ekipe motivi-
ranih študentov predstavijo svoje kreativne ideje, poglede 
in predloge v zvezi s konkretnim poslovnim problemom 
podjetja. V preteklih šestih Gospodarskih izzivih je sode-
lovalo 450 študentov z več kot 100 študijami. Skupina GI 
v sodelovanju s podjetjem pokroviteljem določi tematiko 
in problemsko nalogo. Podjetje zagotovi nagrade za zma-
govalce.  Študentje se lahko prijavijo v skupinah ali kot 
posamezniki, ki se nato sami povežejo v skupine. Naloge 
oceni komisija, ki jo sestavljajo predstavniki podjetja, in 
izbere zmagovalno rešitev. 
Predstavitvi letošnje tematike sta bili dve: prva 19. marca 
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in druga 21. marca v 
Centru Nova v Velenju.
Okoli 30 udeležencev je naprej nagovoril predsednik dru-
štva TOPEF Jure Zadravec in predvsem poudaril prednosti 
sodelovanja v natečaju za študente: »Gospodarski izziv je 
priložnost za reševanje realnih korporativnih problemov, 
ki vam jih fakulteta med študijem ne ponudi. Izdelava na-
loge je timsko delo, med katerim med drugim pridobite 
interdisciplinarna znanja, organizacijske izkušnje ter širite 
poslovno in socialno mrežo.«
Na obeh predstavitvah je direktor Premogovnika Velenje 
dr. Milan Medved predstavil trende v proizvodnji in pora-
bi premoga v svetu in Sloveniji in pri tem posebej pouda-
ril pomen učinkovite rabe energije in povečanja uporabe 
obnovljivih virov energije. Pri tem je dejal, da bomo tudi 
v prihodnje za pridobivanje energije morali izrabljati vse 
vire, vključno s fosilnimi gorivi. Med predstavitvijo kon-
kurenčnih prednosti pridobivanja premoga in električne 

energije v Šaleški dolini je poudaril odnos Premogovnika 
Velenje in družb v skupini do kadrov, predvsem do šti-
pendiranja in zaposlovanja.
Dr. Milan Medved pa je poslušalce nagovoril: »Vedno 
rad sodelujem s študentkami in študenti, ki so se pripra-
vljeni poleg svojega rednega študija ukvarjati še z drugimi 
izzivi. Na drugi strani pa je tudi za podjetje dobro, da 
se sreča s študenti, sooči poglede in tako dobi tudi ka-
kšne ideje. Pričakujem, da bo letošnji Gospodarski izziv 
dal tudi podjetjem v skupini Premogovnik Velenje kakšno 
dobro idejo, in verjamem, da bomo kakšno lahko tudi 
uspešno izkoristili.« 
Premogovnik Velenje od tekmovalcev Gospodarskega 
izziva pričakuje izdelavo poslovnega načrta za nov pro-
izvod ali storitev s področja obnovljivih virov energije, 
učinkovite rabe energije ali tehnologij za čistejše okolje. 
Udeleženci natečaja lahko izberejo eno ali več podjetij 
skupine Premogovnik Velenje, ki bi sodelovala pri novem 
projektu, ali pa predlagajo ustanovitev novega podjetja. 
Pri ocenjevanju nalog bosta ključna kriterija inovativnost 
predloga in izvedljivost, pri čemer je najpomembnejši fi-
nančni načrt. Upoštevana pa bo tudi celovitost poslov-
nega načrta. Nagrade so tri, in sicer 2.500 evrov, 1.000 
evrov in 500 evrov.
Študentje za izdelavo nalog nimajo veliko časa. Rok za 
prijavo je potekel 26. marca, naloge pa morajo oddati do 
7. maja. Za večjo motivacijo in še kakšno idejo pri pri-
pravi naloge bosta organizator in pokrovitelj natečaja 9. 
aprila organizirala obisk v Premogovniku Velenje in ogled 
Muzeja premogovništva Slovenije. Zaključni dogodek z 
razglasitvijo zmagovalcev je napovedan za 18. junij.

Diana Janežič

OD PREMOGA DO ENERGIJE 
PRIHODNOSTI
Takšen je naslov letošnjega natečaja Gospodarski izziv, sicer sedmega po 
vrsti, ki ga organizirajo študentje Ekonomske fakultete v Ljubljani. Letos je 
pokrovitelj natečaja Premogovnik Velenje.
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PRIZNANJE CIVILNE ZAŠČITE 
JE OBVEZA ZA BOLJŠE DELO 
13. marca je v prostorih Mestne občine Velenje potekal sprejem za preje-
mnike priznanj Civilne zaščite, ki jih je najzaslužnejšim za pomoč ter razvoj 
sistema zaščite in reševanja podelila Uprava RS za zaščito in reševanje. 

Prejemnik bronastega znaka Civilne 
zaščite je poveljnik Civilne zaščite v 
Gorenju Zdenko Hriberšek, srebrni 
znak Civilne zaščite sta prejela na-
mestnik vodje Jamarske reševalne 
službe, naš sodelavec, Rajko Bračič 
ter poveljnik Gasilske zveze Velenje 
in član štaba Civilne zaščite MO Ve-
lenje Jože Drobež. Zlati znak Civilne 
zaščite je dobil župan Srečko Meh.
Rajka sem k pogovoru povabila, da bi 
mi predstavil reševanje v jamah, v za-
nimivi pripovedi pa mi je predstavil 
jamarstvo nasploh in, žal, tudi precej 
neurejene razmere na tem področju.

Rajko je rudarski tehnik. Leta 1980 
je začel delati v Premogovniku Ve-
lenje, leta 1994 pa si je poškodoval 
oči in bil iz jame premeščen v HTZ. 
Vid ima dober, oči pa zelo občutljive 
na prah. Zato mu tudi sedanje delo v 
arhivu podjetja ne odgovarja, toliko 
bolj pa podzemni svet kraških jam, 
saj je tam zrak čist.
Z jamarstvom se ukvarja od leta 
1984, z reševanjem od leta 1989. 
Je član in sedaj tudi podpredsednik 
Koroško-šaleškega jamarskega kluba 
Speleos-siga Velenje, ki letos praznu-
je 30 let delovanja. Rajko je poleg 

tega inštruktor reševanja, namestnik 
vodje Jamarske reševalne službe in 
vodja Reševalnega centra Velenje.

JAMARSKI REŠEVALCI SO 
NEPOGREŠLJIVI
V Sloveniji je registriranih oko-
li 1.200 jamarjev, ki so vključeni v 
46 jamarskih društev, klubov. Ti so 
združeni v Jamarski zvezi Slovenije 
(JZS), ki je ena najstarejših zvez, saj 
obstaja od leta 1889. V Velenju de-
luje Koroško-šaleški jamarski klub 
Speleos-siga, znotraj katerega deluje 
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Reševalni center Velenje, ki pokriva 
celotno Štajersko. V njem je aktivnih 
7 reševalcev, od tega so štirje člani 
velenjskega kluba. V Sloveniji je 7 
reševalnih centrov. 
Uradna predstavitev Jamarske reše-
valne službe pravi, da je ta organi-
zirana kot stalna služba pri JZS. Po 
Zakonu o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami opravljajo prosto-
voljno javno službo pri organizaciji 
in izvedbi reševanj v podzemlju in 
drugih težko prehodnih terenih, iz-
obražujejo in usposabljajo jamarje 
reševalce, pomagajo v okviru civilne 
zaščite v primeru potresov, poplav, 
zemeljskih plazov ... 
V stalni operativni pripravljenosti je 
približno 60 jamarskih reševalcev, 
ki so razporejeni po regijah. Vseh 
članov JRS pa je prek 100. Osnovni 
naziv je jamarski reševalec, ki ga pri-
dobi jamar po uspešnem opravljanju 
izpita za jamarskega reševalca. Reše-
valec lahko napreduje v operativnega 
jamarskega reševalca, vodjo reševal-
ne skupine ali inštruktorja reševanja. 
Vsak nivo zahteva posebne osebne in 
tehnične sposobnosti. 
Dejavnost JRS financira Ministrstvo 
za obrambo RS oziroma Uprava RS 
za zaščito in reševanje. Jamarski re-
ševalci pogosto pomagajo drugim 
reševalnim ekipam. Tako so velenj-
ski pred leti sodelovali z gorsko re-
ševalno službo in gasilci v akciji na 
Golteh.
Prav zato v JZS razmišljajo, je pove-
dal Rajko, da bi ustanovili ekipo za 
hitro posredovanje, ki bi bila vedno 
na voljo za ukrepanje. Sestavljali bi 
jo različni reševalci, od jamarjev, 
gorskih reševalcev, vodnikov reševal-
nih psov, potapljačev …

UČENJE V JAMAH NI 
DOVOLJENO
Jamarsko reševanje je specifično, saj 
poteka v temi, vlagi, zelo tesnih pro-
storih. Na leto se v jamah zgodi pov-
prečno okoli 8 nesreč, so pa tudi leta, 
ko je le ena. Seveda pa je vsako reše-
vanje zgodba zase in lahko le ena ne-
sreča v posebnih okoliščinah pomeni 
zelo zahteven reševalski zalogaj. 
Takšna je bila nesreča na Kriških 
podih leta 1997, ki je Rajku ostala v 
spominu kot eno njegovih najtežjih 
reševanj: »Nesreča se je zgodila pri 

Zgornjem Kriškem jezeru, kjer si je 
med padcem hudo poškodoval hrb-
tenico eden od jamarjev. Težava je 
bila v tem, da smo ga morali reševati 
iz zelo ozkega prostora. Da smo lah-
ko pristopili, smo morali razminirati 
20 metrov rova. 
V ta rov pa je pritekala voda iz jezera, 
zato smo bili reševalci 12 ur v vodi, 
ki je imela le 4 stopinje. To je bila 
moja najbolj naporna in grozna pre-
izkušnja, a uspešna, saj smo kolega 
rešili in tudi zdravniki so ga kasneje 
pozdravili.«
Reševanje iz jam je v vsakem prime-
ru zelo zahtevno in odzivni čas je 
dolg. Nekaj ur lahko traja, da jamar 
pokliče na pomoč, in še nekaj ur, da 
reševalci prispejo na mesto nesreče. 
Pri obsežnejših nesrečah lahko traja 
reševanje tudi več dni, potrebnih pa 
je tudi do 150 reševalcev, saj se mo-
rajo pri reševanju menjavati, poleg 
tega je reševalna akcija velik logistič-
ni zalogaj.
Zato so redne vaje in usposabljanja 
nujna, najbolj učinkovita so v realnih 
razmerah, to pa so jame. Rajko je kri-
tičen do nove zakonodaje na tem po-
dročju, saj jamski reševalci jam, ki so 
po zakonu naravno bogastvo poseb-
nega pomena, ne smejo uporabljati 
za vaje. »Tudi vožnje avtomobila se 
ne da naučiti za mizo,« pravi Rajko. 
Pripombe ima tudi glede zavarova-
nja jamarskih reševalcev, saj spadajo 
v rizično skupino, za reševalce pa se 
usposabljajo zato, da bi reševali dru-
ge!
Rajko je imel v zadnjih osmih letih 
po več kot 600 ur prostovoljnega re-
ševalskega dela. Letos so se v klubu 
reorganizirali, si porazdelili aktivno-
sti, zato predvideva, da bo imel zno-
va več časa za dejavnosti v klubu, za 
jamarstvo in raziskovanja.

SLOVENSKA VODA JE POD 
ZEMLJO
Jamarstvo ima v Sloveniji več kot 
100-letno zgodovino uspešnega raz-
iskovanja podzemnega sveta, a so 
ga zelo zavrli povojni poboji, ko je 
tedanja oblast dolga leta prepovedo-
vala raziskovanje jam. »Verjamem, 
da so te zadeve boleče, vendar bi se 
morali s tem sprijazniti, raziskati te 
jame, urediti dostojne pokope in to 
poglavje zapreti,« meni Rajko.

Z jamarstvom sta na Slovenskem za-
čela J. V. Valvazor in Čeh Puciha, 
danes je eden od rezultatov dolgole-
tnega jamarskega raziskovanja Inšti-
tut za raziskovanje Krasa. Kras se v 
Sloveniji razprostira na skoraj polo-
vici ozemlja, zato je zelo pomemb-
no načrtno in vodeno ukvarjanje z 
njim, njegovo raziskovanje. V tem 
pogledu bi lahko JZS odigrala po-
membno vlogo, meni Rajko. In še, 
da zna država »vzeti« velike koristi, 
ki jih ima od jamarjev, saj ti opravijo 
vsa raziskovanja za omenjeni inšti-
tut, od nje pa ne dobijo praktično 
ničesar.
Takole piše na spletni strani Ko-
roško-šaleškega jamarskega kluba 
Speleos-siga: »Kraški izviri so vir 
pitne vode za precejšen delež pre-
bivalstva. Kakovost pitne vode je 
odvisna od stopnje obremenjevanja 
in samočistilnih sposobnosti okolja. 
Samočistilne sposobnosti okolja so 
na kraškem terenu, zaradi specifič-
nega podzemeljskega pretakanja, 
izredno majhne. Grožnja na poti 
trajnostnega razvoja ter zdravega in 
kvalitetnega življenja posameznika 
so tudi divja odlagališča odpadkov v 
kraških jamah, ki predstavljajo gro-
žnjo virom pitne vode. Kljub čedalje 
večjemu deležu prebivalstva, vklju-
čenega v sistem rednega zbiranja in 
odvoza komunalnih odpadkov, se 
še vedno dogaja, da ljudje odlagajo 
odpadke v jame.« 
Trenutno je v Sloveniji registriranih 
okoli 9.500 jam, vsako leto pa je od-
kritih še okrog 150 novih. Najdaljši 
je sistem Postojnske jame, ki je dolg 
20.570 metrov, najgloblja pa je jama 
Čehi na Rombonskih podih z globi-
no 1.502 metra. Šest slovenskih jam 
je med 15 »naj« jamami na svetu.
Rajka je v jame pritegnila radove-
dnost, kaj je pod zemljo, reševanje 
pa je izziv, čeprav ni hotel uporabiti 
tega izraza, da pomaga ljudem. Zato 
mu je največje plačilo njihovo za-
dovoljstvo, srečen razplet nesreče. 
In ne priznanja. Teh nima malo, do-
bil je tudi najvišje priznanje JZS. Vsa 
ta in tudi letošnje priznanje Civilne 
zaščite jemlje bolj kot obvezo, da 
bo delal naprej, izboljšal delovanje 
svojega kluba in zveze. In užival v 
raziskovanju sveta pod zemljo.

Diana Janežič
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VSAKO ZGODBO PRODAJAJO 
LJUDJE
Kaj vam najbolj ostane v spominu, ko obiščete nepoznano mesto, muzej, 
hotel? Bolj malo letnic in zgodovinskih imen, predvidevam, poleg vsega 
drugega zanimivega pa prav gotovo ljudje, ki so vam znamenitosti predsta-
vili ali ki ste jih srečali.

Tudi v Muzeju premogovništva Slo-
venije, ki je zaradi izvirnosti podze-
mne zbirke sicer nekaj posebnega, 
stavijo na vtis, ki ga v obiskovalcih 
pustijo njihovi zaposleni. Zato veli-
ko vlagajo v izobraževanje vodičev.
V marcu so sklenili peti 30-urni te-
čaj nemškega jezika, ki ga je tudi to-
krat vodila Polona Kovač iz podjetja 
UNA. 
Zelo jih je pohvalila: »Vsi so tečaj 
redno obiskovali, saj je bilo tudi v 
njihovem interesu, da se naučijo 
vodenja v nemškem jeziku. Ker je 
tečaj prilagojen njihovim potrebam 
in željam, smo se učili strokovno ter-
minologijo, besede in fraze, ki so jih 
sami predlagali. Vsako leto pri tečaju 
dodamo nove besede, pojme. Letos 
smo se naučili poimenovanja strojev 
v premogovništvu po drugi svetov-
ni vojni. Na koncu tečaja opravimo 
ogled muzeja in vsak vodič vodi del 
poti.
Ko smo začeli s tečajem, so bili več 
ali manj vsi vodiči začetniki v nem-
škem jeziku, vendar so se v vseh teh 
letih zelo potrudili in danes suvere-
no vodijo v tem jeziku.«
Tako Kovačeva, kako pa so tečaj 
ocenili vodiči? Takole so skupno 
komentirali: »Veliko smo se naučili. 
Nemščina je težka, predvsem slov-
nica in pravilna izgovorjava besed. 
Vsako leto smo bolj suvereni pri vo-
denju skupin z nemškega govornega 
področja, saj znanje obnavljamo in 
nadgrajujemo.
Obiskovalci so zelo zadovoljni, ko 
jih nagovorimo v njihovem jeziku, 
odpustijo nam tudi drobne slovnič-
ne napake ali napake v izgovorjavi. 
Sedaj smo sposobni voditi v štirih 
jezikih: slovenščini, hrvaščini, nem-

ščini in angleščini, s teh govornih 
področij pa prihaja tudi največ naših 
obiskovalcev.« 
Kot so še omenili, je osnovni pro-
gram ogleda muzeja pripravljen za 
povprečne obiskovalce, za vse sta-
rostne skupine. Večinoma so gostje 
laiki v premogovništvu, zato jih ne 
zasipajo s podrobnimi tehničnimi 
podatki. Če pridejo strokovnjaki, pa 
jim lahko predstavijo tudi podrob-
nosti. Najraje imajo skupine, ki spra-
šujejo. In na tej podlagi so zasnovali 
tudi tečaj nemščine.
Prednost muzeja je, da je vizualno 
tako zanimiv, tudi zaradi naravne-
ga okolja premogovnika, da naredi 
močan vtis na obiskovalce tudi brez 
veliko besed. 
Ena od oblik izobraževanja vodičev 

so tudi ekskurzije v druge muzeje 
iz verige podzemnih muzejev, zato 
da se lahko primerjajo, dobijo nove 
ideje. »Brez sramu in pretirane hvale 
lahko potrdimo, da je velenjski mu-
zej eden boljših, zanimivejših in tudi 
vodiči smo zelo dobro usposobljeni 
za vodenje. To nam priznavajo tudi 
obiskovalci.
Mi pa se zavedamo pomena muzeja 
in naše odgovornosti, ko ga pred-
stavljamo. Vsebina, ki jo prikazu-
jemo, je del obvezne učne snovi v 
osnovnih šolah, zato imamo podpi-
sano pogodbo s Centrom za šolske 
in obšolske dejavnosti, poleg tega v 
muzeju ohranjamo in predstavljamo 
kulturno in tehnično dediščino Slo-
venije,« so še poudarili vodiči. 

Vodiči z voditeljico tečaja Polono Kovač, ki se ji zahvaljujejo za odlično 
izpeljavo tečaja. »Menimo, da je namen tečaja dosežen, saj smo vsi 
pridobili dovolj znanja in samozaupanja, da vodimo nemške skupine,« so 
zapisali v zahvali ob koncu tečaja. 
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ČISTOČA IN UREJENOST
Med zapisi v knjigi vtisov o muzeju 
jih je veliko, ki pohvalijo osebje: vo-
diče, zaposlene v trgovini, pa tudi ti-
ste, ki skrbijo za red in čistočo. To so 
čistilci, in to nalogo sedaj opravljata 
le dva, tretjega nanovo izbirajo.
Sifet Lušničkič, skupinovodja čistil-
cev v muzeju, na konjereji in na 
mestnem stadionu, in Sreten Ilić sta 
nepogrešljiva v muzeju, saj poleg či-
ščenja vseh prostorov muzeja - ho-
dnikov, sanitarij, pisarn, trgovine, 
učilnice, razstavnih prostorov – in 
dvorišča pred vhodom, opravljata še 
mnoge druge naloge. 
Sifet Lušničkić je bil 20 let rudar v 
jami, ob delu je naredil kvalifikacijo 
za rudarja, za mentorja in inštruktor-
ja praktičnega pouka, tega dela pa 
ni dolgo opravljal. Je invalid in je v 
muzeju od njegovega odprtja. Tako-
le je predstavil delo čistilcev: »Naš 
delovni čas je v dveh izmenah, od 
5.30 do 13.30 in od 13.30 do 21.00. 
Delamo tudi ob ponedeljkih, ko je 
muzej sicer zaprt, seveda pa tudi ve-
dno, ko so v muzeju prireditve izven 

časa ogleda muzeja. Takrat pomaga-
mo organizatorju pri pripravi prosto-
ra, med prireditvijo in smo, seveda, 
zadnji, ki muzej zapustimo.

Čistilci ob večjem številu gostov 
pomagamo tudi pri usmerjanju 
obiskovalcev muzeja v posamezne 
prostore, spremljamo skupine pri 
ogledu zunanjih zbirk, priložnostnih 
razstav.
Zelo se trudimo, vsi se med seboj 
zelo dobro razumemo in si pri delu 
pomagamo. Zato smo veseli pohval, 
vpisanih v knjigo vtisov, saj so go-
stje že zapisali, da so izredno čiste 
sanitarije, da so opazili urejenost, 
čistočo muzeja. To nas zelo veseli, 
motivira za delo.
Jaz sem zelo zadovoljen s svojim de-
lom. Rad sem v stiku z ljudmi, delo 
je dinamično, a tudi odgovorno, po-
sebej, ko nas obiščejo skupine šolar-
jev in moramo nadzorovati, da se ne 
dotikajo razstavljenih predmetov, da 
česa ne pokvarijo. 
Upam, da so z našim delom zado-
voljni tudi naši vodje in da opazijo, 
da dobro delamo.«
Pa še recite, da turizem nismo lju-
dje!

Diana Janežič

Sifed Lušničkić, levo, in Sreten 
Ilić se trudita za zadovoljstvo 
obiskovalcev muzeja.

Turistična agencija Gost je od 1. januarja poslovna enota 
podjetja TRC Jezero, d.o.o. Ime agencije je zaradi prepo-
znavnosti ostalo enako, prav tako lokacija poslovalnice 
v prostorih Steklene direkcije na Rudarski cesti 6 v 
Velenju.
Naše poslanstvo je postati vodilna agencija za re-
ceptivni turizem na področju SA-ŠA regije. Ugo-
tavljamo, da lahko našo regijo v veliki meri še 
vedno označimo kot neprepoznavno, zato smo 
se v podjetju TRC Jezero odločili za izdajo turi-
stičnega kataloga. 
Katalog smo izdali z namenom privabljanja 
gostov v našo dolino in smo ga poimenovali 
»Začuti energijo!«. Katalog poleg predsta-
vitve dejavnosti podjetja predstavlja 25 
predlogov izletov za različne zaključene 
ciljne skupine. 
V njem so predstavljeni tako klasični 
izleti kot adrenalinska doživetja, team 
buildingi in kulinarične dobrote. 
Katalog je preveden v 3 jezike, in 
sicer angleščino, nemščino in ita-
lijanščino, saj želimo v dolino pri-
vabiti čim več tujih turistov. Trženje 

kataloških programov bo potekalo premišljeno prek raz-
ličnih distribucijskih poti.
Poleg privabljanja turistov v regijo dejavnost turistične 
agencije zajema tudi organizacijo letovanj in zimovanj, 

zdraviliški in kongresni turizem, rezervacije letal-
skih kart, organizacijo izletov in potovanj 

za individualne goste in zaklju-
čene skupine.
Vabimo vas, da se ogla-

site v poslovalnici agen-
cije Gost in se prepričate, 

da naš slogan »Veliko je 
poti, a le ena je prava!« res 

drži.
Zaposlenim v skupini Premo-

govnik Velenje nudimo brezo-
brestno obročno plačilo aranž-

majev z odbitki od plače.
Za vse informacije smo vam na 

voljo prek telefonov 03/897-3280, 
051/380-539 in 031/659-496 oziro-

ma prek elektronske pošte metka.ma-
ric@rlv.si in sonja.berloznik@rlv.si.

Metka Marič

TURISTIČNA AGENCIJA GOST ODSLEJ V TRC JEZERO
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ZAČUTI ENERGIJO
FEEL THE ENERGY

FÜHLE  ENERGIE
PER UNA CARICA 

D’ENERGIA

NORE DOGODIVŠČINE / WILD ADVENTURES / VERRÜCKTE ABENTEUER / IMPRESE DA PAZZI 

PODZEMNE PUSTOLOVŠČINE / SUBTERRANEAN EXPERIENCES/ ABENTEUER UNTER TAGE / AVVENTURE NEL SOTTOSUOLO

ADRENALINSKA ZABAVA / ADRENALINE PARTIES / ADRENALINSTEIGERNDE UNTERHALTUNG / DIVERTIMENTI ELETTRIZZANTI

TEAM BUILDINGI / TEAM BUILDING / TEAM BUILDING / TEAM BUILDING

KULINARIČNI UTRIP / CULINARY TREATS / KULINARISCHES ERLEBNIS / OFFERTA GASTRONOMICA  

…in še kaj / and more / und noch was / e altro ancora
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LJUDJE KAR NOČEJO ITI 
DOMOV
Safirji so poleg smaragda in rubina najbolj razširjeni barvni dragulji. Niso 
samo modri, temveč so lahko obarvani v vseh barvah. Rožnati in rdeči raz-
lički so rubini. Za safirje iz Vietnama je značilno, da imajo vključek v obliki 
zvezde, kar jim daje svojstven videz. 

Posebni »safirji« so štirje naši sode-
lavci, ki so svoj narodno-zabavni 
ansambel poimenovali po teh dra-
guljih. Miran Žuran, doma iz Or-
moža, je zaposlen v Pripravah, kot 
glavni strelec v skladišču razstreliva. 
Igra harmoniko in klaviature, uči se 
bariton in bas kitaro. Je vodja an-
sambla.
Tone Hrovat, z Dobrne, je elektro 
nadzornik v jami Pesje. Igra sakso-
fon in klarinet. V ansamblu je za-
dolžen za opremo. Franc Skaza, iz 
Šentilja, dela v Strojni službi jama. 
Igra bas kitaro in bariton, v njegovi 
domeni pa je tudi humoristični del 
nastopa. Lojze Krajnc, s Ptuja, dela 
v Proizvodnji. Je glavni pevec, igra 
ritem kitaro in je zadolžen za pesmi 
in pripravo notnega materiala. Sicer 
pojejo vsi člani. Zdaj vsi živijo v Ve-
lenju. 
Zgodovino ansambla Safirji je pred-
stavil Miran Žuran: »Pred leti sem 
začel z ljubiteljskim igranjem har-
monike, da bi lahko zabaval trgače 
grozdja v mojem vinogradu v Or-
možu. Kmalu sta se mi je pridružila 
svak z baritonom in sosed s kitaro in 
skoraj ni bilo dogodka brez našega 
igranja. Zato sem se odločil za bolj 
resno ukvarjanje z glasbo in povabil 
k sodelovanju Franca Skazo in Lojze-
ta Kranjca. Nakupili smo glasbila in 
se podali na pot narodno-zabavnega 
ansambla. Za večje zabave, poroke, 
se nam je pridružil Tone Hrovat, ki 
smo ga kasneje povabili za rednega 
člana. Pred štirimi leti je tako nastal 
ansambel Safirji.«
Nastopajo veliko. Žal jih, pravi Mi-
ran, večkrat isti konec tedna želijo 
najeti za več zabav. Lani so bili za-

sedeni 46 koncev tedna, letos so do 
sedaj v glavnem igrali v Velenju in 
okolici, dobro poznani pa so tudi v 
ormoškem in ptujskem koncu. Vse 
to jih zagotovo čaka tudi letos. 
Vse odsotnosti uspešno usklajujejo 
s službenimi obveznostmi, vsi pa 
imajo tudi zelo razumevajoče boljše 
polovice, ki jih za povečanje zau-
panja v družini povabijo tudi na ka-
kšno zabavo, kjer nastopajo. Še več, 
glasbeno so usmerjeni tudi njihovi 
otroci, od petja, do igranja različnih 
instrumentov.

MI SE ZABAVAMO Z GOSTI
Poroke, rojstno-dnevne zabave, raz-
lične obletnice, zabave sodelavcev 
ob upokojitvi. Na njih poskrbijo za 
glasbo – zabavno in narodno-zabav-
no – ter za humoristični program s 

skeči in z družabnimi igrami, pri če-
mer lahko po želji in glede na razpo-
loženje sodelujejo tudi gostje.
Miran: »Prilagajamo se družbi v 
vseh pogledih. Njim, njihovi starosti, 
razpoloženju, željam, prilagodimo 
zvrst in količino glasbe, igre, šale, 
dolžino igranja. Igramo popularne 
komade različnih narodno-zabavnih 
ansamblov, spremljamo tudi zabav-
no glasbo in se potrudimo hitro nau-
čiti nove komade.«
Skupaj vadijo po osem ur na teden, 
ob sredah in ponedeljkih zvečer, in 
sicer v nekdanjih prostorih strelske 
družine Mrož na Tomšičevi cesti, 
kjer je doma Miran. Hvaležen je so-
sedom, ker so strpno kar dolgo po-
slušali njegovo učenje harmonike, 
za kar se jim je zdaj oddolžil s pre-
mestitvijo vaj celotnega ansambla v 

Safirje družita ljubezen do glasbe in veselje do zabave.
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klet stanovanjskega bloka.
V ansambel uvajajo tudi bobnarja, 
in sicer za igranje na večjih zaba-
vah, in pridružil se jim je sodelavec 
Mirzet Musič, dela v Pripravah, ki 
igra bobne že več kot 20 let.
Izkušnje z nastopov imajo različne, 
a splošna ocena Mirana je, da igra-
jo dobrim ljudem. V glavnem se z 
družbo, ki jo zabavajo, dobro razu-
mejo, tako da so na koncu zadovolj-
ni vsi. Vse drugo pozabijo. Zaenkrat 
se najbolje reklamirajo na način »od 
ust do ust«. In to se jim obnese, saj 
imajo navadno termine zasedene za 
tri mesece vnaprej. 
»Druži nas ljubezen do glasbe in ve-
selje do zabave. Na »špilih« se tudi 
mi zabavamo, uživamo v zabavanju 
drugih ljudi. Ne gledamo preveč na-
tančno na stroške, na čas, pomemb-
no je, da se imajo ljudje dobro. Vča-
sih kar nočejo iti domov!
Zelo sem ponosen, da se o nas širi 
dober glas, da nas ljudje priporočijo 
svojim znancem, prijateljem in da 
tako prihajamo do strank. Ponosen 
sem tudi, da vsi čutimo veliko odgo-
vornost do družbe, za katero nasto-
pamo. Na vsak »špil« se dobro pri-
pravimo, imamo dobro opremo in 
nihče od nas ne pije alkohola. Pre-
pričan sem namreč, da vinjen muzi-
kant ne more nastopati. Na zabavah 
nas ne boste našli za šankom,« od-
ločno pove Miran.
Igrajo tudi na dobrodelnih koncer-
tih, na festivalih pa ne, saj nimajo 
svojih skladb. No, ni čisto res, dve 
svoji skladbi imajo, a to so šele za-
četki. Poleg tega, pravi Miran, najem 
tekstopisca ali aranžerja precej sta-
ne, za zdaj pa so zadovoljni - in tudi 
polno zasedeni - s tem, da igrajo na 
zabavah. Zaslužijo za pokritje stro-
škov in toliko, da so lahko nakupili 
dobre instrumente, vse drugo jim je, 
kot že zapisano, v lastno zabavo.
Med seboj se zelo dobro razumejo 
in si v prihodnje želijo le še izboljša-
ti svoje igranje in nastopanje. Safirji 
imajo svojo spletno stran. Vtipkajte 
na Najdi.si ali Googlu »ansambel 
Safirji« in našli jih boste na prvem 
mestu. Če potrebujete dober in za-
baven ansambel za svoje praznova-
nje, pa lahko pokličete Mirana Žura-
na na telefon 041-447-838.

Diana Janežič

Seniorke in seniorji ter ostali člani MO SDS Velenje smo se 21. februarja 
zbrali v prostorih Muzeja premogovništva Slovenije na Starem jašku. Naš 
član, pisatelj, profesor Martin Pustatičnik nam je predstavil knjigo z naslo-
vom »Učilna zidana pod Graško Goro«. V njej je prikazal geografski oris 
Graške Gore in pomembnejše zgodovinske dogodke. Knjiga je bila izdana 
ob 110-letnici šole v Plešivcu. 
V knjigi poleg lastnega doživljanja kot otrok, srednješolec in kasneje učitelj 
opisuje dogodke pred 2. svetovno vojno in po njej. Osvetli nam življenje in 
bivanje Ane Lušin (Cankarjeve muze), ki se poroči z učiteljem Bregantom, s 
katerim se zaradi njene bolezni preselita v Plešivec, ter prikaže njeno tragič-
no usodo, saj komaj osemindvajset let stara najde zadnji počitek na vaškem 
pokopališču v Plešivcu.
Kruh, ki so ga številni vaščani Plešivca našli večinoma v Premogovniku Ve-
lenje, je bil izredno težak, saj so morali takrat iz odročnih krajev na delo 
pešačiti tudi več kot dvajset kilometrov, ob vsakem vremenu.
Ob osamosvojitvi doživlja avtor knjige veliko radost, predvsem to potrdi v 
ljubezni do slovenstva in slovenskega jezika. Mag. Ivan Sivec je v spremni 
besedi zapisal: »Čestitam! Napisali ste imenitno delo. Za vse rodove na-
prej!«
Pogovor s prof. Pustatičnikom sta vodili seniorki Sonja Kolšek in Cvetka Ja-
klič.
Prijeten zaključek druženja je popestril mag. Bojan Lajlar s člani Harmo-
nikarskega orkestra Barbara. Zahvaljujemo se dr. Milanu Medvedu in mag. 
Alešu Dremlu za gostoljubnost ter predsedniku MO SDS Velenje Francu Se-
verju in članom IO za pogostitev. 
Knjigo si lahko sposodite tudi v knjižnici Premogovnika Velenje, saj je avtor 
podjetju podaril nekaj izvodov, na voljo pa je tudi v knjižnicah.

Cvetka Jaklič, v imenu seniork in seniorjev SDS MO Velenje

Seniorke in seniorji so prisluhnili zanimivi življenjski zgodbi Martina 
Pustatičnika. (foto Stanči Videmšek)

PREDSTAVITEV 
KNJIGE MARTINA 
PUSTATIČNIKA
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KARKOLI ŽE BO, NAJ BO!
Savo Osolnik je v Premogovniku Velenje zaposlen že 22 let, je elektro nad-
zornik pri elektro montaži v jami Pesje. Mladost je preživel v Velenju, sedaj 
pa je zanj najlepši kraj z lepim imenom Studence pri Ponikvi, blizu Žalca. 
Tam je doma.

NA OBISKU

 Ali hranite kakšno stvar iz mla-
dih let?
Iz mladosti hranim dve igrači, elek-
trični avionček, ki mi ga je iz Nem-
čije prinesla mama, in vlak, ki mi ga 
je prav tako podarila mama.
 Katera je bila vaša najboljša 
ocena v osnovni šoli?
Odvisno od predmeta, od pet do 
ena. Petke so bile pri matematiki.
 Kdo je na družinski sliki iz vaše 
mladosti?
Oče in mama, edinec sem, spomini 
na otroštvo in mladost so lepi.
 Na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?

Po tolikih letih službe je pot na delo 
že rutina. Včasih sem res premišlje-
val, ali bom prišel zdrav domov, 
bom delo dobro opravil, sedaj pa o 
tem ne razmišljam več. Verjamem, 
da se bo vse dobro izteklo in v glav-
nem spremljam promet.
 Kako bi predstavili svoje podje-
tje v dveh stavkih?
Premogovnik je glavna žila za dovod 
premoga v Termoelektrarno Šoštanj. 
Pomembni smo za proizvodnjo ele-
ktrične energije, za Slovenijo. V tem 
podjetju se zelo dobro počutim.
 Kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?

Prvi poklic, ki sem si ga izbral, je bil 
gozdarski tehnik, potem pa smo po-
časi prišli do elektro tehnika. Moja 
prva zaposlitev je bila v Premogov-
niku Velenje, in to kot nekvalificirani 
delavec, ker sem na maturi »padel«. 
Potem sem jo v pol leta opravil in 
postal pripravnik.
 Na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Najbolj se lahko zanesem na sebe, 
potem pa na svoje sodelavce, pred-
vsem tiste starejše, s katerimi delamo 
skupaj že več let.
 Kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate?
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Savo na vrhu Boča s sinom Nejcem in njegovo mamo

Kadar nič ne delam, mora zunaj de-
ževati. Takrat najraje pogledam te-
levizijo. Sicer namreč vedno nekaj 
delam, na vrtu, v sadovnjaku, okrog 
hiše ali pa grem na sprehod, sedem 
na kolo.
 Katero besedo bi pripisali sebi: 
reklamacija, kulinarika, reinkarna-
cija, rekreacija? In zakaj?
Rekreacija mi je blizu, rad hodim, 
kolesarim. Rad spremljam tekme 
Rokometnega kluba Gorenje, torej 
sem pogosto v Rdeči dvorani, pred 
kratkim pa sem rokometaše spre-
mljal tudi na tekmo v Francijo.
Kulinarika. Kuham, če je treba, sicer 
mi kuha mama. Ko me obišče sin, pa 
zagotovo sama kuhava. Rad pojem 
kaj dobrega.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Samo ne v mestu! Živel bi, kot ži-
vim - na vasi, v hiši. Kjer živim, sem 
zadovoljen, mogoče si včasih želim 
samo, da bi bil bližje glavni cesti, 
včasih pa si niti tega ne želim. Živim 
v Studencah pri Ponikvi, blizu Žal-
ca. Zelo lepo je pri nas in tudi kar 
nekaj lepih gostiln imamo.
 V kateri kulturni ustanovi vas 
lahko največkrat srečamo?
Včasih grem v kino v Velenje, včasih 
pa v Celje, najrajši imam akcijske fil-
me in komedije.
 Čim več daješ, tem več imaš. Se 
strinjate?
Vsekakor. Če si dober do ljudi, so 
tudi oni dobri do tebe.
 Kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni?
Največ mi pomeni sin Nejc, ki se 
šola v Ljubljani za zobotehnika. 
Kmalu bo star šestnajst let, za njega 
živim, veselim se dni, ki jih preživi-
va skupaj.
 Katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
To bi lažje povedali drugi. Pa ven-
dar, če poskusim. 
Nisem zamerljiv, nikomur nočem 
škodovati. 
Rad vidim, da je delo dobro opra-
vljeno, da naredimo tisto, za kar 
smo se dogovorili. 
Tudi dobre volje sem rad, življenje 
jemljem z vedre plati. Slabe trenutke 
pozabim, jezo zadržim zase, nespo-
razume pozabim, ne obremenjujem 
sebe in drugih.

 Kaj bi spremenili pri sebi?
Shujšal bi, a kaj, ko rad dobro jem. 
Mama dobro kuha, sinova mama 
pa tudi. Malice v našem podjetju so 
obilne, tako da si že več let s sode-
lavcem malico deliva, sedaj pa sem 
vesel malice na drobno. Menda je 
povečana teža že v našem rodu, saj 

se mi zdi, da ne pojem veliko.
 Kateri moto vas spremlja skozi 
življenje?
Prepusti se toku dogodka. Večkrat si 
rečem: kar bo, pač bo! Včasih izpa-
de odlično, včasih malo kruto, takrat 
potrpim in grem naprej.

Dragica Marinšek

INTERNI RADIO NA PORTALU
Slabe novice se širijo hitro - in same - za dobre se je treba malo potru-
diti. A samo malo. Marsikaj boste izvedeli, če boste prisluhnili inter-
nemu radiu Premogovnika, ki ga od 20. marca lahko slišite tudi prek 
vaših računalnikov. 
Interni radio sicer prek zvočnikov redno oddaja od 22. oktobra 1975, 
pred tem je oddajal občasno. Njegov program je namenjen aktual-
nemu informiranju zaposlenih ter njihovemu razvedrilu. Program je 
enourni in teče ob menjavah izmen v proizvodnji ter 
polurni - glasbeni v času dopoldanske malice. 
Na portalu Premogovnika izberite »interni radio«, in to je to! Prepro-
sto, enostavno, hitro boste izvedeli, kaj je novega v našem podjetju, 
kako delamo, kaj pravijo o nas drugi, kam in kdaj na rekreacijo, kam 
vabi športno društvo, kako delati in živeti varno ter zdravo. 
Skratka, veliko novic za vse, ki radi poslušate in izveste kaj novega, 
hkrati pa je to tudi možnost, da v našem studiu poveste tudi svoje 
mnenje in slišimo vas. Pokličite nas na 66-24, povejte, kaj vas zani-
ma, predlagajte, o čem naj še govorimo, prisluhnite in postanite slišni 
tudi vi!
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ORGANI SOUPRAVLJANJA

RAZPIS ZA NAJETJE 
SINDIKALNIH APARTMAJEV
Razpisujemo vpisovanje interesentov, ki bi želeli v drugi polovici leta do-
pustovati v sindikalnih apartmajih. Vpisovanje bo v torek, 15. aprila, v več-
namenskem prostoru ob avtobusni postaji v NOP, in sicer od 5. do 7.30 in 
od 12. do 14.30.

NOVO! V TERMAH LENDAVA 
imamo tokrat prvič v najemu apart-
ma, ki je opremljen za družino s šti-
rimi osebami. Apartmaju pripadajo 
največ štiri vstopnice za koriščenje 
vseh bazenov in drugih vodnih na-
prav brez omejitev števila vstopov. 
Doplačilo za kopalno karto za peto 
odraslo osebo je 8,5 EUR/dan. V 
ceno je vključena tudi uporaba po-
steljnine (velja samo za ta apartma). 
Za dnevni najem apartmaja bomo 
plačali 39 EUR/dan.

V ČATEŠKIH TOPLICAH 
imamo večji apartma in manjšega, 
ki je opremljen za družino s štirimi 
osebami. Vsakemu apartmaju pri-
pada po pet vstopnic za koriščenje 
vseh bazenov in drugih vodnih na-
prav. Število vstopnic je omejeno s 
številom prijavljenih oseb!
Dnevna najemnina za večji apartma 
znaša 35, za manjši apartma pa 30 
EUR/dan.

V MORAVSKIH TOPLICAH
so na voljo štirje apartmaji, v ka-
terih je prostora za štiri družine s 
praviloma po štirimi osebami. Vsa-
kemu apartmaju pripadajo po štiri 
vstopnice za koriščenje vodnih na-

prav in savne v hotelu Termal. Za 
koriščenje storitev kopališča Ajda 
je treba na recepciji apartmajskega 
naselja dnevno doplačati 4,6 EUR 
na osebo.
Najem apartmaja znaša 35 EUR/
dan.

V BANOVCIH
imamo dva večja apartmaja in enega 
manjšega, ki je primeren za družino 
s štirimi osebami. Vsem apartmajem 
pripada po pet vstopnic za korišče-
nje bazenov in savne.
Naši člani lahko večja apartmaja na-
jamejo za 40 EUR/dan, manjšega pa 
za 35 EUR/dan.

NA ROGLI
je na voljo apartma, ki nudi namesti-
tev največ štirim osebam. 
Cene za ta apartma so različne: 
- v času smučarske sezone bo dnev-

ni najem znašal 35 evrov, v ceno 
sta vključeni dve sezonski vsto-
pnici, vključno z nočno smuko, s 
sezonsko smučarsko karto lahko 
uveljavite 30-odstotni popust pri 
nakupu dnevnih vstopnic za bazen 
in savno v Termah Zreče,

- zunaj smučarske sezone bomo za 
dnevni najem nad 3 dni odšteli 
po 15 evrov, do treh dni pa po 20 
evrov. 

Člani športnega društva imajo 50-od-
stotni popust pri koriščenju bazena 
in savne, tako na Rogli kot tudi v bli-
žnjih Termah Zreče. Po končanem 
koriščenju je treba apartma na Rogli 
očistiti!
Za vse navedene apartmaje je zna-
čilno, da so sicer v okviru prostorskih 

možnosti dobro opremljeni, vendar 
pa je na letovanje treba prinesti po-
steljno perilo, brisače in kuhinjske 
krpe. Posteljno perilo (brez brisač in 
kuhinjskih krp) je vključeno v ceno 
samo v Termah Lendava.
Čiščenje apartmajev po končanem 
koriščenju je nepotrebno, ker je že 
zajeto v ceno najema vseh apartma-
jev, razen na Rogli, kjer je apartma 
pred odhodom treba očistiti.

RAZPOLOŽLJIVI TERMINI
Tako kot doslej bosta začetek in ko-
nec letovanja v letu 2008 enaka za 
vse naše apartmaje. Dan za izmeno 
bo ob petkih, in sicer po 14. uri! 
To določilo je bilo sprejeto zaradi 
možnosti, da v primeru iznenadne 
odpovedi letovanja sproščeno eno-
to lahko še vedno ponudimo drugim 
interesentom vsaj v obliki vikend 
paketa.
Kriteriji za izbiro upravičencev pri 
najetju apartmajev so enaki kot pri 
jesenskem vpisu. Točkovanje upo-
števa, kdaj smo nazadnje koristili 
sindikalni apartma, vsako leto po-
kojninske dobe, članstvo v sindikatu 
od leta 1994, pokojninsko dobo v 
skupini PV in letovanje s šoloobve-
znimi otroki (zadnji kriterij velja za 
osnovno- in srednješolce do dopol-
njenih 19 let, in sicer samo za termi-
ne v času počitnic).
Negativne točke iz naslova »zadnje-
ga koriščenja apartmaja« upošteva-
mo za vse razpisane termine.
JUNIJ: 27.
JULIJ: 4., 11., 18. in 25.
AVGUST: 1., 8., 15., 22. in 29.
SEPTEMBER: 5., 12., 19. in 26.
OKTOBER: 3., 10., 17., 24. in 31.
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NOVEMBER: 7., 14., 21. in 28.
DECEMBER: 5., 12., 19. in  26.
(osenčeni datumi pomenijo proste 
dneve za šoloobvezne otroke)
Interesentom za najetje apartmajev 
predlagamo, da vpišejo največ tri 
enakovredne termine, po možnosti 
v različnih krajih, kjer imamo apart-
maje. To ponuja članom z večjim 
številom zbranih točk več možnosti 
za letovanje, hkrati pa na minimum 
zmanjša možnost, da interesent z 
manjšim številom točk – zaradi bolj 
‘srečne roke’ pri izbiri termina – dobi 
apartma, interesent s sicer večjim 
številom točk pa ne!
Točkovanje prosilcev bo objavlje-
no na oglasnih deskah. Morebitne 
napake je možno popraviti v tajni-
štvu sindikata, soba 205 v NOP, do 
vključno srede, 23. aprila 2008.
Vpis zamudnikov in neizbranih kan-
didatov bo od ponedeljka, 5. maja, 
do petka, 9. maja, vsak dan med 
7. in 15. uro, v petek do 13. ure, v 
tajništvu sindikata in organov upra-
vljanja.
Znesek najetja apartmaja bo treba 
poravnati v treh zaporednih meseč-
nih obrokih; prvega po prihodu z 
letovanja.

PA ŠE TO
- V sindikalnih apartmajih ni do-
voljeno bivanje domačih živali. V 
kolikor bomo ugotovili kršitev tega 
določila, bo kršitelj dolžan pokriti 
stroške generalnega čiščenja celega 
apartmaja.
- Vpis članov Kluba upokojencev 
– upokojenih članov sindikata bo 
v sredo, 14. maja, v klubski pisar-
ni, soba 210, na stekleni direkciji v 
Velenju. Podrobnosti o poteku vpisa 
bodo opravljene v naslednji številki 
Rudarja.
- Do konca smučarske sezone lahko 
v tajništvu sindikata za 20 evrov na 
dan rezervirate uporabo štirih preno-
snih smučarskih kart na Rogli in Kr-
vavcu. To lahko storite po telefonu 
586-1111 ali 899-6100, int. 1612, 
vsak dan od 7. do 15. ure. Lahko pa 
se odločite tudi za letovanje v apart-
maju na Rogli, ki je zaseden samo v 
tednu od 25. aprila dalje.

Rogla

Moravci

Banovci
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RAZPIS VOLITEV ČLANOV V 
SVET DELAVCEV
16. junija poteče 4-letni mandat članov sveta delavcev. Zato so člani seda-
njega mandata na seji 17. marca 2008 sprejeli sklep o razpisu volitev.

ORGANI SOUPRAVLJANJA

Sklep: »V Premogovniku Velenje 
razpisujemo tajne in neposredne vo-
litve za člane sveta delavcev, ki bodo 
potekale v torek, 3. junija 2008. V ta 
namen imenujemo volilno komisijo, 
ki bo vodila postopke, skladno z Za-
konom o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju in s Poslovnikom sveta 
delavcev Premogovnika Velenje.

Volilno komisijo sestavljajo:
- Janko Avberšek kot predsednik in 

Viljem Bolha kot namestnik,
- Robert Kožar kot član in Miran Be-

škovnik kot namestnik,
- Rudi Lemež kot član in Silvo Meh 

kot namestnik.

Volili bomo 13 članov sveta delav-
cev, in sicer:
- Proizvodnja 3 člane,
- Priprave 4 člane,
- Jamska strojna služba 2 člana,
- Jamska elektro služba1 člana,
- Zračenje – Praktični pouk 1 člana 

in
- Strokovne službe 2 člana.

Volitve bodo potekale ločeno po 
posameznih obratih, in sicer se v 
vsakem obratu voli toliko članov, 
kolikor je določeno v tem sklepu o 
oblikovanju sveta delavcev.
Pisni predlogi kandidatov za člane 
sveta delavcev morajo biti predlože-
ni volilni komisiji v 21 dneh od ob-
jave tega sklepa. Pravico predlagati 
kandidate za člane sveta delavcev 
imajo:
- skupina najmanj 50 delavcev z ak-

tivno volilno pravico in
- reprezentativni sindikat v družbi.
Predlogu kandidata, ki ga posreduje 
skupina delavcev, mora biti prilože-
no vsaj 50 podpisov predlagateljev. 
Vsakemu predlogu kandidata mora 

biti priloženo tudi njegovo pisno so-
glasje, da kandidira za člana sveta 
delavcev. Kandidati morajo v družbi 
delati najmanj 12 mesecev (pasivna 
volilna pravica).«

VLOGA SINDIKATA
Kot je razvidno iz razpisa, ima sin-
dikat podružnic pri volitvah članov 
sveta delavcev zelo pomembno vlo-
go. Poleg izpeljave postopka za evi-
dentiranje možnih kandidatov mora 
volilni komisiji posredovati imena 
članov volilnega  odbora in njihove 
namestnike ter lokacijo volitev. 
Pri tem posebej opozarjamo, da so 
člani volilnih odborov lahko le de-
lavci, ki imajo aktivno volilno pra-
vico, torej so v našem podjetju za-
posleni vsaj 6 mesecev, in da le-ti 
ter njihovi namestniki ne morejo biti 
kandidati za člane sveta delavcev 
(20. člen Zakona o sodelovanju de-
lavcev pri upravljanju). 
Skladno s tem zakonom moramo 
zahtevati, da pred imenovanjem vo-
lilnega odbora pridobimo pisno so-
glasje njegovih članov in namestni-
kov. Načeloma naj velja predlog, da 
je volilni odbor sestavljen iz pred-
sednika in dveh članov ter njihovih 
namestnikov.
V zvezi s pristojnostmi in nalogami 
volilnih odborov bodo le-ti pravoča-
sno dobili vsa dodatna navodila, ki 
jih bo posredovalo tajništvo organov 
soupravljanja in sindikata podjetja.
Predloge kandidatov za člane sveta 
delavcev je treba predložiti volilni 
komisiji v 21 dneh od objave sklepa 
o razpisu volitev (29. člen ZSDU). 
Predlagamo, da skrajni rok za od-
dajo predlogov kandidatov poteče v 
ponedeljek, 21. aprila 2008, ob 12. 
uri, obrazce z evidentiranimi kandi-
dati, njihovimi podpisanimi soglasji, 

obrazce s predlogi  članov volilnih 
odborov, njihovih namestnikov, 
vključno s soglasji za članstvo v teh 
odborih, pa je treba posredovati v 
tajništvo organov soupravljanja, 
soba 206 v NOP, do vključno torka, 
22. aprila 2008.

Janko Avberšek, 
predsednik volilne komisije

DELNE VOLITVE TUDI V 
SVET DELAVCEV HTZ
Zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju v primeru organizacij-
skih sprememb (prenos dejavnosti 
»Klasirnice« in »Transporta« iz PV v 
HTZ) ne predvideva predčasnih vo-
litev članov sveta delavcev, dopušča 
pa možnost dogovora med svetom 
delavcev in upravo za več soupra-
vljalskih pravic, kot jih določa ta 
zakon. 
Zaradi tega IO sindikata predlaga 
dogovor med upravama in svetoma 
delavcev Premogovnika Velenje in 
HTZ, da bosta do izteka mandata 
članov sveta delavcev HTZ,  to je do 
9. marca 2010, člana sveta delavcev 
HTZ tudi predstavnika »Klasirnice« 
in »Transporta«. Hkrati bosta imela 
tudi status opazovalca v svetu delav-
cev Premogovnika Velenje. 
Prvi bo zastopal delavce organiza-
cijskih enot J0 (Rudarski del 2), J2 
(Strojni del) in J3 (Elektro del) obrata 
Oskrba in urejanje transportnih na-
prav. 
Drugi pa bo zastopal delavce orga-
nizacijske enote J4 (Transport) iz is-
tega obrata. Volitve za delavce teh 
organizacijskih enot bo vodila volil-
na komisija družbe HTZ. 
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INTERNO IZOBRAŽEVANJE 
ZAPOSLENIH V RGP 
V družbi RGP smo od njenega nastanka leta 2004 do leta 2007 izvajali 
dvakrat letno interno izobraževanje zaposlenih. V pomladanskem času je 
bila vsebina izobraževanja obvladovanje integriranih sistemov procesnega 
vodenja po ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001, v zimskem času pa 
smo vsebino prilagodili usposabljanju za varnost in zdravje pri delu.

Analiza prejšnjih usposabljanj je po-
kazala, da je zaradi narave dela tež-
ko zagotavljati prisotnost vseh za-
poslenih (okoli 43), saj je udeležba 
dosegala le do 60 odstotkov. Odlo-
čili smo se, da v prihodnje izvedemo 
skupno letno usposabljanje na pla-
nirano delovno soboto v januarju. 
Tako smo letos za delovno soboto, 
26. januarja, pripravili razgibano 
izobraževanje zaposlenih za leto 
2008. Teme smo izbrali glede na 
aktualno problematiko pri obvlado-
vanju procesov delovanja družbe 
RGP. Poseben poudarek je bil na 
ozaveščanju zaposlenih o zdravem 
načinu življenja, saj zadnji rezultati 
preventivnih zdravniških pregledov 
kažejo na 52-odstotno prekomerno 
prehranjenost ter na zelo nizek od-
stotek ukvarjanja sodelavcev z re-
kreacijo.
Pri izobraževanju je vedno priso-
ten tudi direktor družbe, ki kot prvi 
»predavatelj« pozdravi zaposlene, 
predstavi delovanje družbe v prete-
klem letu ter aktivnosti iz Poslovne-
ga načrta za tekoče leto. 
Letos je mag. Marjan Hudej pou-
daril, da je prioriteta investicijskega 
plana revitalizacija proizvodnega 
procesa pridobivanja kamenih agre-
gatov v kamnolomu Paka, ki naj bi 
bila zaključena leta 2009. 
Drugi predavatelj je bil prim. Ja-
nez Poles, dr. medicine, ki je skozi 
dvourno slikovito predstavljanje po-
membnih dejavnikov tveganja pri-
kazal resnost upoštevanja ukrepov 
za preprečitev nastajanja bolezni. 
Vsi si želimo visoko kvaliteto življe-
nja, zavedati pa se moramo, da je v 

veliki meri odvisna od nas samih in 
da za to ne rabimo nič kaj dosti de-
narja, znanja ali poznanstev, temveč 
le nekaj časa in vztrajnosti. 
Referentka za zdravniške preglede 
službe VPD v Premogovniku Vele-
nje Jana Žolgar je osvežila osnovna 
znanja iz prve pomoči. Prepoznali 
smo, da teh informacij ni nikoli pre-
več, saj nam sčasoma kar spolzijo 
skozi spomin. 
Na temo varnosti in zdravja pri delu 
je referent za varstvo in zdravje pri 
delu službe VPD v Premogovniku 
Velenje mag. Zmago Žibert nazorno 
prikazal veljavne zakonske zahteve, 
ki so pomembne pri delovanju naših 
dejavnosti. Izpostavil je obvladova-
nje varnostnih zahtev na gradbiščih.
Sisteme vodenja družbe sem pred-
stavila vodja za kakovost, okolje in 
varnost v družbi RGP. Podrobneje 
sta bila predstavljena sedanje sta-
nje okoljskih in varnostnih vidikov 
ter stanje zastavljenih programov 
okolja, varnosti in kakovosti. Sledil 
je pregled sistemske dokumentacije 
in zaznanih sprememb pri njej v letu 
2007.
Cilji izobraževanja so seznanjanje 
zaposlenih z dejavniki tveganja na 
področju varnosti in zdravja, vplivi 
dejavnosti na okolje in s poslovnimi 
izidi in plani družbe.  Želja je, da 
z vsebino izobraževanje delujemo 
predvsem preventivno in s pridihom 
nenehnega izboljševanja. Koliko 
nam to uspeva, pokažejo merljivi 
cilji, kot so: stanje nezgod, dolžina 
bolniškega staleža, učinki posame-
znih procesov, zadovoljstva zapo-
slenih, kupcev, dobaviteljev in oko-

lja ter, nenazadnje, poslovni izid.
Letošnje izobraževanje s 86-odsto-
tno udeležbo zaposlenih in z njiho-
vo »prav dobro« oceno nam pove, 
da smo na pravi poti. Pohvaliti mo-
ram organizatorje za izbor vsebine 
in predavateljev. Pogrešali pa smo 
simulacije ukrepanja v izrednih raz-
merah, kar smo v prejšnjih izobra-
ževanjih že izvajali (gašenje požara, 
umik iz ogroženega območja, oži-
vljanje, oskrba ran …).  

Slavica Pogorelčnik,
vodja kakovosti, okolja in varnosti
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SAŠA INKUBATOR ŽE VABI, 
CENTER STAREJŠIH BO 
ZGRAJEN PRIHODNJE LETO
V PV Investu sta sedaj najbolj aktualna dva projekta, to sta začetek delova-
nja SAŠA inkubatorja in pridobitev koncesije za izgradnjo doma za varstvo 
odraslih. V podjetju pa sicer tečejo še številni drugi projekti, je poudaril 
direktor Drago Potočnik. 

»Korenite spremembe se odvijajo pri inženiring stori-
tvah, saj smo naredili petletni načrt pozicioniranja teh 
storitev na trgu izven Premogovnika Velenje, pri čemer 
naj bi dosegli 30-odstotni delež na trgu. 
Trenutno pa smo zelo aktivni pri začetku delovanja in-
kubatorja. Prenavljamo podstrešje nad našimi poslov-
nimi prostori, kjer bomo pridobili okoli 280 m2 novih 
prostorov, in zaposlili smo dva sodelavca.

SAŠA inkubator smo v PV Invest ustanovili v sodelovanju 
s  Savinjsko-šaleško območno razvojno agencijo, ki za-
stopa vse občine v SAŠA regiji, Šolskim centrom Velenje 
in  TehnoCentrom Univerze v Mariboru kot pomemben 
element podpornega okolja za podjetništvo v SAŠA regi-
ji, ki bo prispeval k dvigu podjetniške aktivnosti v regiji.
S promocijo in zagotavljanjem podpornih storitev za na-
stanek in razvoj inovativnih podjetij v SAŠA regiji želimo 



MAREC 008|35

spodbujati posameznike z inovativnimi podjetniškimi 
idejami, da jih predstavijo ter s pomočjo podjetniških 
strokovnjakov in razpoložljivih virov tudi uspešno rea-
lizirajo. Ključni cilj podjetja PV Invest in partnerjev je, 
da s povezovanjem in sodelovanjem ključnih subjektov 
regije izgradi učinkovit regionalni inkubator,« je dejal 
Potočnik. 

URESNIČEVANJE VIZIJE SAŠA REGIJE
SAŠA regija se je v svojem regionalnem razvojnem pro-
gramu zavezala, da bo postala propulzivna, inovativna, 
ekonomsko uspešna, dostopna podjetništvu ter ljudem 
in okolju prijazna slovenska regija. Upoštevajoč načela 
trajnostnega razvoja si želi do leta 2013 za 5 odstotkov 
preseči slovensko povprečje bruto dodane vrednosti na 
zaposlenega.
Analiza trenutne velikostne strukture podjetij v Savinj-
sko-Šaleški regiji kaže, da močno prevladujejo velika 
podjetja. Merjeno po deležu prihodkov znaša delež 
velikih podjetij 77,5  odstotka, kar je bistveno več od 
povprečja velikih slovenskih podjetij (57 odstotkov). V 
regiji je tako zelo jasno izražena potreba po povečanju 
deleža malih in srednje velikih podjetij, kar bo možno 
doseči le z ustanavljanjem novih podjetij in hitro rastjo 
že ustanovljenih. 
Inkubator SAŠA regije predstavlja pomemben element 
podpornega okolja za podjetništvo v regiji in je del na-
cionalne sheme podpornih inštitucij za podjetništvo, ki 

svojim članom (inkubiranim podjetjem) omogočajo ko-
riščenje številnih ugodnosti in razvojnih priložnosti. 
Potočnik: »V SAŠA regiji se zavedamo težav, ki jih za ra-
zvoj podjetništva prinaša navezanost delavcev in gospo-
darstva na domače gospodarske gigante. Z ustanovitvijo 
podjetniškega inkubatorja želimo zagotoviti čim boljše 
razmere za razvoj podjetništva v naši regiji. Prepričani 
smo, da je s spodbujanjem in zagotavljanjem pomoči na 
vseh podjetniških ravneh cilj dosegljiv.
Inkubator ponuja nastajajočim in mladim inovativnim 
podjetjem priložnost za najem poslovnih prostorov z 
možnostjo souporabe skupnih prostorov, možnost kori-
ščenja svetovalnih storitev za pripravo učinkovitega po-
slovnega načrta in druga poslovna področja ter svetoval-
ne storitve za pridobitev nepovratnih sredstev oziroma 
ugodnih kreditov. 
Vsa slovenska mlada podjetja, ki so vključena v inkuba-
torje in tehnološke parke imajo namreč možnost, da tri 
leta zapored kandidirajo za pridobitev nepovratnih sred-
stev pri Slovenskem podjetniškem skladu v letni višini 
25.000 EUR, ki so namenjena za razvoj mladih podjetij, 
ter na številne druge razpise v Sloveniji in EU.
Pogoja za vključitev v inkubator sta kakovostno pripra-
vljen poslovni načrt in pozitivna ocena načrta komisije 
za sprejem v inkubator. Glavna kriterija za presojo ustre-
znosti dejavnosti podjetja pa sta inovativnost podjetniške 
ideje ter zmožnost doseganja visoke dodane vrednosti. 
Za vsa zainteresirana potencialna inkubirana podjetja 
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bomo po dogovoru pripravili strokovno delavnico, kjer 
bomo podali napotke za pripravo dobrega poslovnega 
načrta, ki je tudi sicer osnovni pogoj za pridobitev nepo-
vratnih sredstev.
SAŠA inkubator pomeni za celotno SAŠA regijo velik 
korak naprej h konkurenčnosti ostalim regijam v državi 
in bo v veliko pomoč mladim podjetjem na poti k uspe-
hu.«

CENTER STAREJŠIH TOPOLŠICA
V novembru 2007 je PV Invest skladno z javnim razpi-
som na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
oddal ponudbo za podelitev koncesije za storitev insti-
tucionalnega varstva v domovih za starejše, kar pome-
ni izgradnjo in upravljanje doma za starejše občane. Iz 
celotne Slovenije je prispelo 38 ponudb. 14. marca so 
prejeli odločbo o dodelitvi koncesije. 

»Gre za center, ki bo zgrajen v Topolšici, v mirnem, ze-
lenem okolju, kjer je malo negativnih obremenitev oko-
lja in so ugodne bivalne razmere. Poleg tega bo stal v ne-
posredni bližini zdravilišča in bolnišnice Topolšica, kar 
bo dalo pozitivne sinergične učinke. Njegova postavitev 
je usklajena s konceptom dolgoročnega razvoja občine 
Šoštanj. Z občino smo sodelovali pri celotnem projektu, 
tako pri umeščanju doma v prostor kot pri analizi po-
treb,« je 7,2 milijona evrov vredno investicijo opredelil 
Potočnik.
Center bo za slovenske razmere eden večjih. Njegova 
neto površina je okoli 7.000 m2, imel pa bo štiri nadstro-
pja. V njem bo 150 postelj v 43 dvoposteljnih in 64 eno-
posteljnih sobah, vse sobe so nadstandardne z balkoni. 
Predvidoma bo v domu 70 zaposlenih, kar bo tudi pozi-
tivno vplivalo na politiko zaposlovanja v Šaleški dolini.
Center spada po besedah Potočnika v tako imenovano 
četrto generacijo domov za varovanje starejših in prinaša 

PROJEKCIJA PREBIVALSTVA SLOVENIJE DO LETA 2050
Kategorija / leta 2006 2010 2020 2030 2040 2050

Število prebivalcev v Sloveniji 2.010.377 2.014.802 2.016.690 2.005.997 1.965.321 1.900.849

Število prebivalcev, starih 65 
in več let 258.982 313.646 382.110 474.262 530.060 564.941

Število prebivalcev, starejših 
od 80 let 60.649 77.430 102.784 125.772 178.507 200.572

Delež starejših od 65 let 12,88% 15,6% 18,9% 23,6% 27,0% 29,7%
Delež starejših od 80 let 3,02% 3,8% 5,1% 6,3% 9,1% 10,6%

Potrebno število mest v  
institucionalnem varstvu 
(5% starejših od 65 let)

12.949 15.682 19.106 23.713 26.503 28.247

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Center starejših Topolšica



MAREC 008|37

Število starejših v Sloveniji 2006-2050
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štiri kategorije oskrbe. Prva je oskrba, pri kateri so osebe, 
starejše od 65 let, ki ne potrebujejo osebne pomoči, dru-
ga je oskrba oseb, starejših od 65 let z zmernimi staro-
stnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo manjši 
obseg neposredne osebne pomoči, tretja je oskrba oseb, 
prav tako starejših od 65 let z najzahtevnejšimi staro-
stnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo stalno 
osebno pomoč, četrta pa je oskrba oseb z najzahtevnej-
šimi dolgotrajnimi težavami v dušenem zdravju, ki po-
trebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.
Dom bo imel tudi kapacitete za dnevno varstvo in nu-
dil dodatne storitve, kot so domska restavracija, frizer-
ske in pedikerske storitve, šivanje, pranje, transport pa 
tudi nudenje pomoči in prehrane na domu. Za pestrejše 
preživljanje časa bodo stanovalcem na voljo knjižnica, 
prostori za različne interesne dejavnosti, v centru pa bo 
tudi prostor za duhovno oskrbo (kapelica).  
Potočnik: »Zaradi dolgotrajnega čakanja na podelitev 
koncesije smo glede terminskega izvajanja projekta že 
kar na kritični točki. Z aktivnostmi za gradnjo centra smo 
že začeli. Začetek obratovanja je predviden jeseni leta 
2009. Do letošnje jeseni naj bi dobili gradbeno dovolje-

nje in še letos začeli s prvimi gradbenimi deli. 
Da ne bi zapolnili zmogljivosti, se ni bati, saj je že sedaj 
uradnih prošenj za domsko oskrbo v občinah Velenje in 
Šoštanj ter sosednjih občinah okoli 100, število pa bo le 
še naraščalo. Tudi projekcije staranja prebivalstva in ve-
čanja potreb po namestitvah v domovih za starejše kaže-
jo, da bo treba zmogljivosti tovrstnih domov, sedaj jih je 
v Sloveniji 70, v prihodnjih desetletjih vsaj podvojiti.«

Diana Janežič

 
V UniCredit Bank Slovenija d.d. z inovativnimi 
produkti nudimo kakovostno ponudbo bančnih 
storitev in produktov tako posameznikom kot tudi 
podjetjem. Pri nas lahko rešitve po meri najdejo vsi, 
ki želijo svoja finančna sredstva oplemenititi v obliki 
bančnih in strukturiranih depozitov ter investicijskih 
skladov, razvijamo pa tudi različne možnosti za 
osebne ali poslovne naložbe. 
Ponudbo kreditov, zavarovanih s hipoteko, in 
ostalih kreditov neprestano izpopolnjujemo, da bi 
si kreditojemalci z najemom kredita lahko uresničili 
marsikatero željo. 

Vodja PE Velenje: Bojan Silovšek
Svetovalci: Irma Poprijan, Marija Pintarič, Olga Rihter, Darko Hlupič

Konkurenčne prednosti UniCredit Bank so zagotovo: 
- kakovostno svetovanje,
- individualna obravnava, 
- ročnost kredita do 30 let (odvisno od načina 

zavarovanja),
- krediti v evrih ali švicarskih frankih,
- končna višina obrestne mera se določa na podlagi 

poslovnega sodelovanja,
- kredit, zavarovan s hipoteko, lahko odplačujete 

sami ali skupaj s kreditno sposobnimi ožjimi 
družinskimi člani.

 
Novosti v naši ponudbi
- otroški bančni paket Palček, 
- mladinski bančni paket Car,
- študentski bančni paket Cimer.

UniCredit Banka Slovenija d.d.
Poslovna enota Velenje
Šaleška 20a, 3320 Velenje
Tel.: 03 8987 300
www.unicreditbank.si
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IZ POVEZANIH DRUŽB

VODE, RASTLINSTVO IN 
ŽIVALSTVO V LETU 2007
V letu 2007 smo v inštitutu ERICo d.o.o. tako kot že zadnji dve desetle-
tji spremljali kakovost voda, tal, rastlinskega materiala in drugih okoljskih 
elementov v Šaleški dolini in njeni okolici. V začetku delovanja je bila to 
praktično edina dejavnost našega inštituta, sedaj pa predstavlja manjši del 
projektov, ki jih vsako leto izvedemo. 

Seveda pa tej problematiki posveča-
mo vso potrebno pozornost, saj nas 
okolje, v katerem živimo, še posebej 
zanima. V začetnih letih delovanja 
inštituta ERICo sta večino teh razi-
skav in monitoringov naročila in fi-
nancirala TE Šoštanj in Premogovnik 
Velenje. Vzroki za to so bili pred-
vsem družbena odgovornost, upo-
števanje smernic trajnostnega razvo-
ja in zahteve zakonodaje. Kasneje so 
monitoringe začeli sofinancirati tudi 
občine tega območja, Komunalno 
podjetje Velenje in druga podjetja. 
V članku podajamo najpomemb-
nejše informacije o stanju voda ter 
rastlinstva in živalstva v preteklem 
letu. 

TEKOČE VODE IN JEZERA
Kakovost naših tekočih voda in je-
zer smo začeli raziskovati leta 1987. 
Na podlagi dveletnih rezultatov smo 
leta 1989 zastavili redni monitoring, 
in ta od takrat stalno poteka z manj-
šimi spremembami, ki jih nalaga za-
konodaja in zahtevajo naročniki. 
Biološke analize Pake so leta 2007 
pokazale 2. kakovostni razred v Pes-
ju, 2.-3. razred nad TE Šoštanj ter 2. 
razred v Lepeni, Sopoti in Velunji  
(vrednotenje po stari metodologiji, 
kjer prvi razred pomeni najbolj in 
četrti najmanj čisto vodo). 
Kemijsko stanje vode je dobro v Paki 
v Pesju, v Lepeni, Sopoti in Velunji, 
čezmerna obremenjenost s fosfati je 
bila izmerjena na vzorčevalnem me-
stu med NOP in TEŠ. Vsebnosti na 
tem mestu so bile povišane zaradi 
vode, ki priteče iz Velenjskega jeze-

ra, v Skornem pa se vsebnosti sulfata 
ponovno znižajo.
Poleg kakovosti vodotokov redno 
spremljamo stanje vode tudi v Šale-
ških jezerih. Glede na obremenjenost 
z organskimi hranili se Velenjsko in 
Družmirsko uvrščata med zmerno 
evtrofna jezera (zmerna obremenje-
nost s hranili – organske in mineral-
ne snovi, ki izvirajo iz zaledja jezer 
– kmetijstvo, odpadne vode naselij, 
ki so v večji meri že kanalizirane 
na čistilno napravo). Škalsko jezero 
spada med evtrofna (velika obreme-
njenost s hranili) jezera. K evtrofika-
ciji jezer prispevajo s svojimi iztreb-
ki tudi ptice in drugi organizmi, ki 
tam živijo. V spodnjih plasteh jezer 
v poletnem in jesenskem času vseb-
nost kisika z globino upada, najbolj 
v Škalskem jezeru. Za Velenjsko je-
zero je bila v letu 2007 značilna pre-
vlada cianobakterij – modro-zelenih 
alg, ki so konec leta 2007 in v začet-
ku leta 2008 tudi množično cvetele, 
kar so lahko opazili tudi sprehajalci 
ob Velenjskem jezeru. 
Vrednosti ionov sulfata, kalija, natri-
ja, kalcija in klora so v Velenjskem 
jezeru nekajkrat večje kot v ostalih 
jezerih. Ali te visoke koncentraci-
je soli neposredno vplivajo na žive 
organizme, predvsem na razširje-
nost in vrstno sestavo, bo treba še 
raziskati. V jezerskih ekosistemih 
smo spremljali tudi kopičenje tež-
kih kovin v tkivih rib in ugotovili, da 
noben vzorec mišičnine ni presegal 
dovoljenih vrednosti; analizirane vr-
ste rib so torej povsem primerne za 
prehrano ljudi.
Škalsko jezero je med jezeri v Šaleški 

dolini najbolj obremenjeno s hranili 
oziroma onesnaženo. Onesnaženost 
je omejena na spodnjo plast jezera 
in na površini sploh ni vidna, zara-
di tega tudi ne povzroča večje za-
skrbljenosti. Pomanjkanje kisika v 
poletnih mesecih omeji življenjski 
prostor organizmov zgolj na zgornjo 
plast jezera. 
Za izboljšanje stanja so spomladi 
leta 1999 zgradili cevovod, ki na 
dno jezera dovaja svežo vodo. Po 
prvem letu se je rešitev izkazala za 
zelo učinkovito, saj je poleti 1999 
vsebnost kisika bila dovolj visoka 
do globine 14 m. Po tem letu se je 
jezero ponovno poslabšalo in stanje 
se ne razlikuje bistveno od tistega 
pred izgradnjo cevovoda. Izmerjene 
vrednosti pretoka vode skozi razbre-
menilno cev potrjujejo, da cevovod 
trenutno ne funkcionira v skladu s 
projektno dokumentacijo. Praktično 
vsa voda, ki bi morala teči po cevi v 
Škalsko jezero, priteče vanj po strugi 
Lepene. Delovanje cevovoda je tre-
ba preveriti, odpraviti pomanjkljivo-

Cvetenje modro-zelenih alg na 
Velenjskem jezeru 8. januarja 2008.
(Foto: Rudi Ramšak)
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sti in zagotoviti njegovo delovanje. 
Ugodni rezultati prvo leto po izgra-
dnji cevovoda dokazujejo, da se ob 
dovajanju jamske vode na dno jeze-
ra kisikove razmere v njem izboljša-
jo in da je jezero mogoče izboljšati 
z minimalnimi sredstvi.

RASTLINSTVO IN 
ŽIVALSTVO
Meritve vsebnosti žvepla v iglicah 
smreke so pokazale, da se obreme-
njenost okolja z SO2 in ostalimi pli-
nastimi onesnažili od konca osem-
desetih let prejšnjega stoletja stalno 
zmanjšuje. Povprečna koncentracija 
celokupnega žvepla v iglicah smrek 
v zadnjih dveh letih je najnižja do 
sedaj in je prvič pod mejno vredno-
stjo, nad katero je ocenjeno, da se 
žveplo že kopiči.
Trend zmanjšanja onesnaževanja 
v okolju je bil potrjen tudi z retro-
spektivno analizo rogovja srnjakov 
in analizo vsebnosti težkih kovin v 
letnih prirastnih kolobarjih dreves (v 
letnicah - branikah). Analize rogovja 
so pokazale, da se je onesnaženost 
okolja s svincem in fluoridi v Šaleški 
dolini stalno zmanjševala. 
Z določitvijo razmerij stabilnih izo-
topov svinca v rogovju srnjakov, kar 
nam omogoča določitev deleža pri-
spevka najpomembnejših virov emi-
sij v določenem časovnem obdobju, 
smo ugotovili, da je imel promet v 
Šaleški dolini v zadnjih dveh dese-
tletjih vsaj tako pomembno vlogo, 
kot jo je imela Termoelektrarna Šo-
štanj. Drevesne branike, ki so prira-
sle po ekološki sanaciji TEŠ vsebu-
jejo bistveno manj težkih kovin kot 
tiste, ki so prirasle pred njo. 
Ker gozdni sadeži predstavljajo po-
memben sestavni del ekosistemov v 
gozdnati krajini, smo raziskali kopi-
čenje težkih kovin v jagodičju, uži-
tnih plodovih drevesnih in grmovnih 
vrst ter trosnjakih gliv. V nasprotju z 
jagodičjem (z izjemo kadmija v goz-
dnih jagodah) in užitnimi plodovi 
je bila potrjena izjemna sposobnost 
kopičenja težkih kovin v trosnjakih 
gliv. Ugotovljene vsebnosti kadmija 
in arzena so v večini vrst višjih gliv 
iz Šaleške doline povečane, medtem 
ko so vsebnosti živega srebra in svin-
ca na ravni koncentracij, ki so zna-
čilne za neonesnažena območja. 

Prejšnje raziskave so pokazale, da v 
več primerih koncentracije arzena 
v tleh naraščajo z globino, kar kaže 
na vpliv kamninske podlage. Tkiva 
srnjadi iz Šaleške doline vsebujejo 
bistveno manj težkih kovin kot na 
nekaterih drugih območjih v Slove-
niji (Zg. Mežiška dolina, Pokljuka, 
Kočevsko in Zasavje). Izmerjene 
vsebnosti težkih kovin v zadnjih le-
tih so primerljive z letom 1998. Sle-
dnje kaže, da se onesnažila – kljub 
manjšim emisijam v tleh - še vedno 
kopičijo, v preteklosti odložene 
težke kovine so v tleh dostopne in 
prehajajo (še zlasti kadmij) v prehra-
njevalno verigo (tkiva srnjadi). Živila 
živalskega izvora s težkimi kovinami 
praviloma (izjema je kadmij v posa-
meznih vzorcih ledvic) niso one-
snažena; enako velja za vsebnosti 
triazinskih pesticidov in PCB (poli-
klorirani bifenili).
Tudi raziskave obremenjenosti s 
težkimi kovinami v travniških eko-
sistemih so opozorile na povišane 
vsebnosti kadmija. Pri tem pa so 
med posameznimi rastlinskimi vrsta-
mi v kopičenju težkih kovin opazna 
bistvena odstopanja. Kadmij v naj-
večji meri kopičijo rastlinske vrste 
iz skupine široko listnate zelenjave 
(npr. regrat, solata, endivija), manj 
pa korenasta zelenjava (korenje) in 

krma kot združen vzorec trav, detelj 
in zeli.
Stanje okolja v Šaleški dolini se po-
večini izboljšuje zaradi ekološke sa-
nacije v TE Šoštanj, Premogovniku 
Velenje in drugi industriji. Zmanjšali 
so se tudi okoljski pritiski zaradi dela 
in bivanja ljudi (kanalizacija, čistil-
ne naprave, toplovodno in plinsko 
ogrevanje …). Kar je bilo v energeti-
ki na obstoječi tehnološki ravni mo-
goče izboljšati, so tudi uresničili. 
Za nadaljevanje trenda izboljšav v 
energetiki je nujno treba posodobi-
ti tehnologijo. Emisije toplogredne-
ga ogljikovega dioksida je mogoče 
zmanjšati zgolj s sodobnimi napra-
vami, z izgradnjo novega in okolju 
prijaznejšega bloka 6 v šoštanjski 
elektrarni. To pa ne bo zmanjšalo 
samo obremenjevanja zraka, ampak 
tudi porabo vode in njeno onesna-
ževanje, manj bo hrupa in emisije 
drugih škodljivih snovi bodo nižje. 
Najpomembneje pa je, da bodo na 
ta način mnogo gospodarneje in 
učinkoviteje pridobivali električno 
energijo. Sodobnejša tehnologija 
pomeni uresničevanje načel trajno-
stnega razvoja v elektroenergetiki.

Povzetke poročil pripravili: 
Emil Šterbenk, Alenka Rošer Drev, 

Rudi Ramšak, 
Samar Al Sayegh Petkovšek
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Povprečna vsebnost žvepla v tekočem letniku iglic smreke na vplivnem 
območju TEŠ v obdobju 1991 - 2007. S puščicama je označena izgradnja 
čistilne naprave na bloku 4 (leto 1995) in na bloku 5 (leto 2000). Prva 
vodoravna črta označuje mejno vrednost med 1. (0,97 mg/g) in 2. 
razredom glede na vsebnost celokupnega S, nad tretjo črto (1,58 mg/g) pa 
so iglice uvrščene v 4. razred z najvišjimi vsebnostmi S.
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KLUB UPOKOJENCEV

ČLANI KLUBA ZARADI 
PRIPADNOSTI KOLEKTIVU 
26. marca so člani Kluba upokojencev Premogovnika Velenje dodobra na-
polnili dvorano Doma kulture. Od 557 članov kluba jih je kar 310 ali 60 
odstotkov prišlo na njegov prvi občni zbor.

Zbrane je najprej pozdravil predse-
dnik kluba Pavel Župevc, posebej 
pa direktorja Premogovnika Velenje 
dr. Milana Medveda, tehničnega 
direktorja mag. Marjana Kolenca, 
predsednika športnega društva Lud-
vika Goloba, predsednika SPESS 
Jožeta Janežiča in kot gosta predse-
dnika Kluba upokojencev Gorenja 
Ivana Atelška, ki je zbor pozdravil 
na koncu in predvsem poudaril, da 
se s klubom upokojenci čutijo ena-
kopravne z zaposlenimi in še vedno 
izkazujejo pripadnost kolektivu.
Osrednje pozdravne besede pa je, 
seveda, izrekel dr. Milan Medved, 
ki je dolgoletno željo nekdanjih za-
poslenih po ustanovitvi kluba upo-
kojencev izpolnil kmalu po prevze-
mu vodilne funkcije v družbi. Kot 
je omenil, je na začetku svojega 
mandata obljubil tri stvari: ponov-
no namestitev rudarskega znaka in 
pozdrava »srečno« na nebotičnik, 
ustanovitev kluba upokojencev in 
vrnitev nogometnega kluba Rudar 
v prvo ligo. Poudaril je, da mora iz-
polniti le še zadnjo obljubo, to pa bo 
njemu in nogometašem šlo bolje od 
rok, če se bodo nogometnih tekem v 
večjem številu udeleževali tudi upo-
kojenci.

ENERGETIKA IMA 
PRIHODNOST
Dr. Medved je za tem spregovoril 
o vlogi in prihodnosti energetike v 
Šaleški dolini. Poudaril je pomen 
izgradnje bloka 6 v TE Šoštanj za 
nadaljevanje pridobivanja premoga, 
zanesljive in varne oskrbe Sloveni-
je z električno energijo ter z vidika 
povečanja izkoristka premoga in 
zmanjšanja negativnih vplivov na 
okolje. Zatrdil je, da bo energetika v 

dolini še nekaj desetletij pomemben 
steber v energetski oskrbi Slovenije.
Orisal je tehnološko opremo, s ka-
tero danes pridobivamo premog, in 
kadrovske načrte, v skladu s katerimi 
se bo število zaposlenih v matični 
družbi še naprej zmanjševalo, hkra-
ti pa bo raslo v hčerinskih družbah, 
ki prevzemajo vedno pomembnejšo 
vlogo na različnih področjih.

557 ČLANOV
Delovni del občnega zbora se je 
nato nadaljeval s poročilom pred-
sednika kluba Pavleta Župevca o 
ustanovitvi kluba, v katerem so od 
njegovega »rojstnega dne«, 10. 
decembra 2007, do sedaj izvolili 
upravni odbor, sprejeli statut, re-
gistrirali društvo in ga vpisali v po-
slovni in davčni register ter opravili 
včlanjevanje članov. To je potekalo 
med 11. in 20. februarjem in v tem 
času se je vpisalo 557 upokojenk in 
upokojencev, ki so glede na svoje 
interese in aktivnosti izbrali različne 

kombinacije razpisane članarine.
216 se jih je odločilo za C in D pro-
gram, ki omogočata koriščenje pro-
grama športnega društva in sindikal-
nih apartmajev, 66 za E program, ki 
vključuje ugodnosti tudi za partnerja 
in otroke, 283 za C, D in E program 
in 390 za B, C in D program. B pro-
gram omogoča koriščenje sindikal-
nih apartmajev.
Seveda pa se vsi, ki bi želeli postati 
člani kluba upokojencev, vanj lahko 
še vedno vpišejo. V ta namen in tudi 
za pojasnila, informacije, predloge o 
delu in stik s klubom so odprli pisar-
no v drugem nadstropju steklene di-
rekcije. Pisarna bo za člane oziroma 
obiskovalce odprta vsako delovno 
sredo od 9. do 11. ure, v tem času 
pa jih lahko pokličete tudi na tele-
fonsko številko 03/898-2140.

PODPRLI PROGRAM DELA
Pavle Župevc je predlagal program 
dela kluba, ki je bil na koncu so-
glasno potrjen. Med glavnimi ak-

310 članov kluba je prišlo na ustanovni občni zbor.
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UPOKOJENCI, VABLJENI V LAŠKO
Člane Kluba upokojencev in njihove partnerje vabimo, da se nam od 7. 
do 14. junija pridružijo na 7-dnevnem druženju v Zdravilišču Laško. 
Namestitev bo v hotelu Zdravilišče Laško 4* na podlagi polpenzio-
nov. V ceno so vključeni tudi: pozdravni napitek, uporaba kopalnega 
plašča, kopanje v zunanjem in notranjem termalnem bazenu Zdravi-
lišča Laško, 1 x dnevno kopanje v novem Termalnem centru Wellness 
Park, 1 x dnevno vstop v fitnes, 1 x dnevno vstop v savno. Vsi prostori 
v hotelu (bazenski kompleks, savna center, center zdravja in lepote, 
restavracije ...) so med seboj povezani.
V februarju je bil odprt Termalni center Wellness Park Laško pod ste-
kleno kupolo, ki jo ob lepem vremenu odprejo. Celotna bazenska po-
nudba (bazeni z različnimi vodnimi atrakcijami, bazeni s slano vodo, 
atraktivni bazen v obliki vodnega kristala, ipd.) se nahaja na površini 
2.200 m². Člani lahko koristite tudi terapije prek napotnice. Na podla-
gi napotnice boste imeli prvi dan pregled pri zdravniku fiziatru, ki bo 
določil priporočene terapije v času bivanja.
Poskrbljeno pa bo tudi za bogat animacijski program – vodno rekre-
acijo, glasbene in družabne večere, pohode, ustvarjalne delavnice, 
balinanje, degustacijo, zdravstveno predavanje, barvno terapijo, ple-
sni tečaj ipd.
Cena vseh navedenih storitev znaša 335 EUR na osebo. Ponujamo 
vam možnost obročnega plačila! Dodatne informacije in prijave v Tu-
ristični agenciji GOST na Rudarski 6 (v stekleni direkciji) v Velenju 
oziroma prek telefonov 897-3280, 031-659-496, 051-380-539.

Vabljeni!

tivnostmi kluba bodo srečanje ob 
dnevu rudarjev – v paradi, na skoku 
čez kožo in na rudarskem pikniku, 
organiziranje rekreacije, kar je nalo-
ga Branka Mlinška, ter pohodov in 
izletov, ki so skrb Marjane Borovnik. 
Upokojenci se bodo srečali tudi ob 
koncu leta.
Tisti člani, ki so izbrali članarino, 
ki omogoča koriščenje sindikalnih 
apartmajev oziroma aktivnosti špor-
tnega društva, bodo, seveda, dele-
žni teh storitev, v okviru športnega 
društva pa se bodo lahko dogovorili 
tudi za svoje športne panoge. Turi-
stična agencija GOST bo za člane 
kluba pripravljala posebne ugodno-
sti oziroma aranžmaje.
O vseh aktivnostih bodo člani infor-
macije lahko dobivali v pisarni klu-
ba ter v Rudarju, ki ga bodo odslej 
vsi člani kluba upokojencev po pošti 
prejemali na dom. Ta številka je že 
prva in v njej je razpis za najem sin-
dikalnih apartmajev, ki velja tudi za 
upokojence.
Pavel Župevc je še poudaril, da bodo 
aktivnosti odvisne tudi od finančnih 
sredstev. S članarino so zbrali skoraj 
10.000 evrov, druge prihodke pa bo 
klub dobil iz donacij.

STISKI ROK IN 
ZADOVOLJSTVO
Po uradnem delu se je srečanje na-
daljevalo v preddverju Doma kul-
ture. Vsi so bili veseli srečanja z 
nekdanjimi sodelavci, manjkalo ni 
stiskov rok, tudi objemov, in obuja-
nja spominov. Vsi pa so tudi izražali 
zadovoljstvo z ustanovitvijo kluba.
Janez Kanduti je upokojen 21 let: 

»Prišel sem, da bi srečal znance, 
saj včasih smo se videvali vsak dan, 
zdaj pa bolj redko. Lahko se bomo 
pogovorili, kako živimo, koliko smo 
še zdravi.«
Stane Kosi je upokojen 11 let: »Poz-
dravljam klub upokojencev, ki sem si 
ga tudi jaz želel in dolgo pričakoval. 
V vse aktivnosti se bom po malem 
vključeval. Za rekreacijo kolesarim, 
hodim v hribe, lahko pa se zgodi, da 

se bom začel ukvarjati še s čim.«
Marica in Stane Zabukovnik sta zdaj 
oba upokojenca, ona eno leto, on 
že 14: »Zdaj, ko je upokojena tudi 
žena, se bova lahko oba udeleževala 
aktivnosti v klubu. Meni je bilo prej 
13 let kar včasih dolgčas. Zanimajo 
naju druženje, izleti, mogoče pa se 
vključiva še kam.«

Diana Janežič

Janez Kanduti Stane Kosi Marica in Stane Zabukovnik
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ČUDOVIT GLASBENI VEČER
ZGODILO SE JE

Mlajši pihalni orkester Glasbene 
šole Velenje je bil ustanovljen v šol-
skem letu 2001/02. Z ustanovitvijo 
so mlajši glasbeniki dobili možnost 
pridobiti prve izkušnje igranja  v or-
kestru, prve korake z njimi je naredil 
Matjaž Emeršič, pred štirimi leti pa 
je dirigentsko palico prevzel Janez 
Marin mlajši.
V orkestru igra 60 glasbenic in glas-
benikov in ob njihovem izvajanju je 
videti, da igrajo z užitkom. Njihova 
mladost izžareva v odigranih notah. 
Abonmajski program je obsegal dela 
zabavne in filmske glasbe ter prek-
mursko narodno Venci Veili, ki so jo 
izvedli v sodelovanju z Mladinskim 
pevskim zborom glasbene šole Ve-
lenje. Ob skladbi Can Can March 
so zaplesale plesalke 6. razreda Od-
delka za sodobni ples glasbene šole 
pod vodstvom Petre Žist. V skladbi 
I will follow him je kot solistka pela 
Sara Beriša.
Pihalni orkester Glasbene šole Vele-
nje vodi dirigent prof. Matjaž Emer-
šič. Program večera je obsegal naj-
prej Fanfare for the Common man 
A. Coplanda, zatem pa nekaj lažjih 
skladb. Kot solisti so sodelovali: pev-
ka Sara Beriša (sicer v orkestru igra 
saksofon ), klarinetist Aljoša Pavlinc, 
ki je z izjemnim občutkom zaigral 
skladbo Guisganderie - Harmonie 
– Jeanjenan, in še pevka Dominika 
Glinšek v skladbi Suplication for 
world future – Lijinschooten.
Pihalni orkester glasbene šole Ve-
lenje je obenem tudi podmladek 
Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje, sicer pa pripravlja več kon-
certov v okviru matične glasbene 
šole, na proslavah in občinskih prire-
ditvah, sodeluje pa tudi na revijah. Z 
izbranim programom različnih zvr-
sti glasbe orkester tako vzgaja mlade 

V četrtek, 20. marca, zvečer je v veliki dvorani  Glasbene šole Velenje pote-
kal 3. abonmajski  koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje v se-
zoni 2007/08. V prijetnem večeru sta se predstavila: Mlajši pihalni orkester 
Glasbene šole Velenje in Pihalni orkester Glasbene šole Velenje.

glasbenike, občinstvo na koncertih 
pa zna njihovo izjemno izvajanje 
nagraditi z bučnim ploskanjem, tako 
da morajo posamezne skladbe po-
noviti. Omeniti velja, da je bil dober 

obisk abonmajskega koncerta priča-
kovan, saj znamo v Velenju ceniti 
napore odličnih glasbenikov matič-
ne glasbene šole.

d.k.

Sara Beriša je zapela z mlajšim pihalnim orkestrom, ki ga vodi Ivan Marin 
mlajši.

Klarinetist Aljoša Pavlinc je bil solist ob pihalnem orkestru glasbene šole 
Velenje.
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ZAHVALA

OB SMRTI NAŠEGA 
FRANCA BREZOVNIKA
SE ZAHVALJUJEMO SODELAVCEM V OBRATIH 
TRANSPORT IN PROIZVODNJA TER SINDIKA-
TU PODJETJA ZA DAROVANE SVEČE IN DE-
NARNO POMOČ, UNIFORMIRANCEM ZA ČA-
STNO STRAŽO, GOSPODU DRAGU KOLARJU 
ZA POSLOVILNE BESEDE IN VSEM, KI STE GA 
POSPREMILI NA NJEGOVI ZADNJI POTI.

ŽALUJOČI NJEGOVI

Kot je poudaril, je tradicija podjetja tudi v veliki po-
zornosti športu, in ta že 60 let velja tudi nogometu, saj 
bo NK Rudar letos praznoval ta visoki jubilej. Povsem 
normalno je, da obstajajo pričakovanja in načrti, da bi 
nogomet dvignili v tekmovalnem smislu v višji rang, to 
je v prvo slovensko nogometno ligo. Zato je dr. Med-
ved nogometašem, trenerjem in upravi NK Rudar zaželel 
čim več športnih uspehov in tudi sreče, ki je v športu 
vsekakor potrebna.
Zatem so se nogometaši podali na ogled jamskih delo-
višč, po vrnitvi na površje pa jim je prašnim, črnim in 
prepotenim še kako teknila knapovska malica – kranjska 
klobasa, kruh in zelenjava. 
V pogovoru so povedali, da spoštujejo rudarje, njihovo 
delo in garanje globoko v osrčju zemlje in jim želijo var-
no delo. Ko sem enega izmed njih vprašal, ali je bolje 
delati osem ur v temi, ropotu, prahu in negotovosti, je 
odgovoril, da bo raje pridno in pošteno opravil svoj po-
sel na zeleni nogometni površini in s tem doprinesel tudi 
k boljši prepoznavnosti generalnega pokrovitelja NK Ru-

dar, to je Premogovnika Velenje.
V imenu NK Rudar se je za ogled Premogovnika zahvalil 
predsednik kluba Dejan Radovanovič, v imenu igralcev 
pa je vsem rudarjem in drugim zaposlenim v skupini 
Premogovnik Velenje kapetan Almir Sulejmanović zaže-
lel iskren rudarski SREČNO.

d.k. 

NOGOMETAŠI MED KNAPI
Članska ekipa NK Rudar Velenje je na povabilo dr. Milana Medveda obi-
skala Premogovnik. Najprej jim je direktor na kratko opisal podjetje, delo v 
njem in njegovo delovanje v lokalnem okolju. 

ŠAH

Športno društvo je izvedlo letošnje tekmovanje v 
šahu. V četrtek, 21. februarja je bilo ekipno tek-
movanje. Rezultati: 1. HTZ, 2. Priprave, 3. Skupne 
službe, 4. Izobraževanje, 5. Zračenje, 6. Klasirnica
V četrtek, 6. marca, je bilo tekmovanje v šahu za 
posameznike. Rezultati: 1. Emil Virant - Strokovne 
službe, 2. Sašo Brusnjak - Priprave, 3. Djemal Hu-
removič –HTZ, 4. Slavko Ilič - HTZ

POPRAVEK
V februarski številki Rudarja smo v članku Najo-
kusnejša je jed, ki jo ješ lačen! zamenjali fotogra-
fiji dveh anketiranih sodelavcev, in sicer Stanka 
Stropnika in Novaka Panića.
Prizadetima sodelavcema in bralcem se za napa-
ko opravičujemo!                               Uredništvo
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ZMERNOST JE MATI ZDRAVJA

Nenadoma se krivulja elektrokardio-
grama spremeni v nepravilno žaganje. 
Migetanje prekatov … Sunkovito za-
hrope in kar čutim, kako odhaja. Ne, 
saj ne bo odšel! Ne sme! Udarim ga 
v prekordij. Masiram. Čutim, kako se 
telo upira in nato vdaja pod rokami. 
Povsem drugače, kot sem doživljal to 
že tolikokrat poprej. Kot da gnetem 
svoje telo. 
Daj, ostani! Tečemo v intenzivo. 
Borut že čaka. Priključimo defibrila-
tor. Na razgaljen prsni koš pritisnem 
elektrode. 300 J. Pisk naznani, da je 
aparat pripravljen. Pritisk na gumb in 
nato krč. V očetu in meni. Po kratki 
črti je EKG zopet normalen. Ves sesut 
in srečen še dolgo potem sedim v bo-
ksu in opazujem krivuljo, ki se riše na 
zaslonu. Živ je! Kakšna sreča. Zma-
goslavje in ponos. Kaj je lepšega, kot 
ohraniti življenje in to lastnemu očetu. 
Ja, tudi to je medicina. Zato jo imam 
neskončno rad.« 

UKREPAJMO!
Zaradi nenadne smrti v Sloveniji vsak 
dan umre 6 ljudi, letno jih umre več 
kot 2.000. Najpogostejši vzrok je ko-
ronarna bolezen, ki se kaže kot akutni 
srčni infarkt ali usodna motnja srčne-
ga ritma. Nenadna smrt pomeni pre-
kinitev delovanja srca in prenehanja 
dihanja. Po nekaj sekundah nezado-
voljive prekrvitve možganov nastopi 
nezavest, po nekaj minutah pa že ne-
popravljive okvare možganov in smrt. 
Če zastoj srca ni trajal predolgo in 
bolnika v kritičnem trenutku obdrži-
mo pri življenju, lahko takšne zaplete 
tudi uspešno prebrodimo.  

V skoraj 90 odstotkih primerov zastoja 
srca so prisotni očividci. Ti večinoma 
le pokličejo pomoč in čakajo reševal-
ce. V preteklih letih so očividci po-
skušali oživljati v manj kot eni petini 
primerov, zato je preživelo le nekaj 
odstotkov bolnikov. Za preživetje brez 
posledic je bistvena dolžina trajanja 
srčnega zastoja, saj v tem času nasta-
jajo nepopravljive okvare možganov. 
Neposredni vzrok zastoja srca je huda 
aritmija – prekatna fibrilacija oziroma 
migetanje. Da bi srce ponovno aktivno 
črpalo kri, moramo motnjo ritma pre-
kiniti. Postopek imenujemo defibrila-
cija, ko z električnim tokom začasno 
ustavimo srce in osnovnemu centru 
vodiču omogočimo, da prevzame po-
novnI nadzor nad srčnim ritmom. Na-

pravo, ki sproži postopek, imenujemo  
defibrilator. Laikom so namenjeni av-
tomatski defibrilatorji (AED).

UPORABIMO DEFIBRILATOR!
AED je naprava, ki prepreči fibrilaci-
jo srca s tem, da prek elektrod, ki jih 
namestimo na sprednjo steno prsnega 
koša, ustvari močan električni sunek, 
ki »resetira« srce ter omogoči njego-
vo normalno bitje. Opremljena je z 
nazornimi slikovnimi prikazi uporabe 
in nas v slovenskem jeziku glasovno 
vodi. AED so za uporabo izredno pre-
prosti, saj sami analizirajo srčni ritem 
in presodijo, ali je potreben šok. Naši 
nalogi sta samo namestitev elektrod 
ter sledenje navodilom.
Defibrilacijo bi morali izvesti v 3 do 

DEFIBRILATOR – APARAT, KI 
REŠUJE ŽIVLJENJA
»Oktober 1995. Pred mano na postelji leži oče. Na obrazu se mu riše bo-
lečina. V očeh vidim in čutim strah. Strah je tudi mene. V vsakem delčku 
telesa ga čutim. Infarkt! Bo preživel? Nama bo uspelo? Aspirin, nitrat, morfij 
pa še en morfij. Pot do bolnišnice je neskončno dolga. Le še hrib naju loči. 
Vse bolj ga duši. Tiho stoka. Komaj še diha. Samo še malo.

V Premogovniku Velenje lahko dobimo zaposleni srčni spodbujevalnik pri 
varnostniku ob glavnem vhodu, pri dežurnem, v tajništvu uprave in v Muzeju 
premogovništva Slovenije. Fotografija je z enega od usposabljanj v Zeleni 
dvorani, levo Robert Sabol.
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5 minutah po srčnem zastoju. Ker 
tako hitrega prihoda reševalcev ni 
nemogoče zagotoviti, so po svetu za-
čeli nameščati defibrilatorje na mesta, 
kjer se zadržuje veliko število ljudi in 
je verjetnost srčnega zastoja velika. 
Najdemo jih na letališčih, železniških 
postajah, v nakupovalnih središčih, 
športnih centrih, igralnicah, lekarnah 
in bankah. 
Srčni zastoj je posledica različnih 
vzrokov. Srce se lahko ustavi zaradi 
poškodbe ali druge bolezni organov, 
lahko pa je vzrok tudi bolezen srca. 
Takrat govorimo o primarnem srčnem 
zastoju. Nastopi lahko pri dolgoletnih 
srčnih bolnikih, pa tudi pri navidezno 
zdravih ljudeh, ki se svoje bolezni ne 
zavedajo. Večina primarnih zastojev 
srca nastopi nenadoma. Pogosto v 
manj kot eni uri od pojava prvih težav 
ali celo v trenutku. Najbolj ogroženi 
so ljudje po 40. letu starosti, kadilci, 
ljudje s povišanim krvnim tlakom, vi-
soko vsebnostjo krvnih maščob in ho-
lesterola ter sladkorni bolniki.
Z nameščanjem avtomatičnih defibri-
latorjev so pred leti prvi začeli v ZDA. 
Poleti 2005 smo se prebudili tudi v 
Sloveniji. Po različnih lokacijah so na-
mestili prvih 18 javno dostopnih AED-
jev. Kupila jih je Krka, do danes pa so 
se ji pridružila še druga podjetja - pred 
tedni tudi Premogovnik Velenje. Vse 
več avtomatičnih defibrilatorjev bo v 
bližnji prihodnosti nameščenih tudi 
na ladjah, letalih, vlakih in izletniških 
točkah, kjer defibrilacija sicer sploh 
ne bi bila možna. Možnost preživetja 
prizadetih se bo tako bistveno izbolj-
šala.
Zgolj aparatura pa, žal, ni dovolj. Po-
trebujemo tudi našo zavest, voljo in 
minimalno znanje, da bomo v odlo-
čilnem trenutku takoj začeli z akcijo. 
Pristopili k prizadetemu, preverili nje-
govo odzivnost, sprostili dihalne poti, 
poklicali 112, nekoga takoj poslali do 
najbližjega AED in nato izvedli eno-
staven postopek. Namestili elektrode 
in sledili navodilom aparata. 
In kaj je vrednejše od življenja? Obču-
tek, da smo ga ohranili, brez poškodbe 
možganov, je več kot lep. Če boste v 
priložnosti, da ga lahko doživite, nikar 
ne oklevajte. Pomagajte! In to takoj! 
Naj se čim več zastojev srca konča s 
srečnim koncem. Srečno!

Janez Poles

Premogovnik Velenje je kupil pet srčnih spodbujevalnikov, defibrila-
torjev. Štirje so nameščeni v podjetju, peti pa v stekleni direkciji in je 
namenjen uporabi najširše javnosti.
Da bi čim več ljudi znalo uporabiti defibrilator, smo v marcu organi-
zirali več predavanj in predstavitev delovanja. V sodelovanju s službo 
VPD je napravo predstavil Robert Sabol, strokovni sodelavec, reševalec 
podjetja A FORM, d.o.o., Ljubljana. Izobraževanje je bilo za zaposlene 
organizirano v Zeleni dvorani v več terminih, 12. marca pa je bilo v 
sejni dvorani MO Velenje predavanje za vse zainteresirane.
Robert Sabol je najprej poudaril, da se nenadni zastoj srca lahko zgodi 
vsakemu izmed nas, tudi če nimamo nobenih težav. Vzroki so različni, 
od bolezni srca in ožilja, zaradi katerih spremembe v telesu nastajajo 
desetletja in dolgo ne povzročajo nobenih težav, do vzrokov, ki nasta-
nejo »nenadoma«: poškodbe v nesrečah, slabost, opekline, udarec v 
prsi, bruhanje …
Za preživetje brez trajnih posledic je bistveno trajanje srčnega zastoja, 
saj se v tem času možgani nepopravljivo okvarijo. Očividec mora s 
pritiskanjem na prsni koš »ročno« poganjati kri po telesu in z vpihi do-
vajati kisik. To mora početi v razmerju 30:2.
V večini primerov s tem ne more pognati srca, ampak le preprečuje mo-
žganske okvare. Neposredni vzrok zastoja srca pri odraslih je namreč 
večinoma huda aritmija. Srce lahko poženemo le tako, da to aritmijo 
prekinemo. To pa je možno le s sunkom električnega toka, ki nam ga 
omogoča defibrilator.
Ko na človeka, ki je nezavesten, ne diha spontano, je brez utripov srca 
oziroma nima posrednih znakov krvnega utripa, priključimo zunanji 
avtomatski defibrilator, le-ta analizira bolnikov EKG, spozna motnjo rit-
ma ter opozori uporabnika naprave, ali je defibrilacija potrebna ali ne. 
Skozi postopek defibrilacije ga vodi z enostavnimi in jasnimi navodili v 
slovenskem jeziku, ki se izpisujejo tudi na ekranu.
Kot zagotavljajo proizvajalci, ima defibrilator veliko prednosti in je z 
njim praktično nemogoče nepravilno ravnati. Reševalcu ni treba imeti 
medicinskega znanja oziroma poznati motenj srčnega ritma, saj aparat 
opravi analizo stanja srca in ugotovi potrebnost postopka. Postopek je 
zelo enostaven in varen, skrajša čas vrnitve srca v normalni ritem, po-
veča možnost preživetja prizadete osebe, aparat je majhen in lahek, 
njegove baterije ni treba polniti do 4 leta in je pripravljen za do 400 
defibrilacij. 
Robert Sabol je pohvalil Premogovnik Velenje, ki se je z nabavo defi-
brilatorjev pridružil sicer še majhnemu številu slovenskih podjetij s to 
humano gesto, in poskrbel tudi za izobraževanje potencialnih uporab-
nikov. Poudaril je, da so kupljeni defibrilatorji kompatibilni z aparati, ki 
jih uporablja služba nujne medicinske pomoči v velenjskem zdravstve-
nem domu, predavanja pa so bila opravljena po smernicah Evropskega 
združenja za reanimacijo, kar pomeni, da lahko udeleženci pridoblje-
no znanje uporabijo v vseh državah EU.

Diana Janežič

ZNATE UPORABITI SRČNI 
SPODBUJEVALNIK?



MAREC 2008|46

NANOČISTA VODA

HTZ Velenje I.P., d.o.o. 

prodajni programi

HTZ Velenje I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78  
3320 Velenje, Slovenija, htz@rlv.si, www.htz.si

Tel.: +386 (0)3 898 4000, Fax: +386 (0)3 898 4040

Vabimo Vas

na 21. mednarodni gradbeni sejem
MEGRA 2008,

ki bo 
od 1. do 5. aprila, 

na pomurskem sejmu 
v Gornji Radgoni.

Predstavili se bomo v hali B,
 razstavni prostor 824.
-----------------------

www.htz.si

VABILO

NANOČISTA VODA

HTZ Velenje I.P., d.o.o. 

prodajni programi

HTZ Velenje I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78  
3320 Velenje, Slovenija, htz@rlv.si, www.htz.si

Tel.: +386 (0)3 898 4000, Fax: +386 (0)3 898 4040

NANOČISTA VODA

HTZ Velenje I.P., d.o.o. 

prodajni programi

HTZ Velenje I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78  
3320 Velenje, Slovenija, htz@rlv.si, www.htz.si

Tel.: +386 (0)3 898 4000, Fax: +386 (0)3 898 4040

AKCIJA... AKCIJA... AKCIJA...
NANO filtrov in ostalega programa Aquavallis!

Naslov: HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE - SI

Opomba: Akcija velja od 1.4.2008 do 31.5.2008 oziroma do razprodaje zalog!
www.aquavallis.si
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OGRINEC
Nagradna križanka Premogovnik 
Velenje
Napišite geslo iz križanke na dopisnico 
in jo do 18. aprila 2008 pošljite 
na naslov: Uredništvo Rudarja, 
Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 
3320 Velenje.
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UPRAVA PREMOGOVNIKA VELENJE RAZPISUJE NAGRADO ZA 
NAJBOLJŠEGA SODELAVCA – SODELAVKO V PREMOGOVNIKU VELENJE, 
HTZ, RGP, PV INVEST, GOST IN ZA NAJBOLJŠO DELOVNO SKUPINO 
LETA 2008 POSLOVNEGA SISTEMA PREMOGOVNIK VELENJE

1. logotip - krivulje

Zaposleni so največje bogastvo vsakega podjetja. Tega se zelo dobro zavedamo tudi v vodstvu Premogovnika Velenje. Prav 
vsak sodelavec je pomemben: rudar, strojnik, elektrikar, tajnica, skladiščnik, stikalničar, geolog, tehnolog, montanist, dežurni, 
receptor, strelec, tehnik, inženir, ekonomist, organizator, novinar, sociolog, psiholog, kurir, arhivar, knjižničar, skupinovodja, 
vzdrževalec, kuhar, natakar, vodič, nadzornik, kadrovik, poslovodja … 
Vključujemo se v procese pridobivanja premoga, priprave dela, vrtanja, delamo ob strojih, za računalniki, v jami, v pisarnah, 
na terenu.
Prav vsak lahko daje delu svoj osebni pečat. Lahko je delaven, ustvarjalen, inovativen, strokoven, zanesljiv, pošten, vesten, 
pripaden, tovariški, preudaren, ugleden.
V vsakem okolju so posamezniki, ki pozitivno delujejo na okolico, so prepoznavni po svojih dobrih vzgledih, dajo od sebe 
več, kot se od njih pričakuje, prvi poprimejo za delo, prenašajo znanje in izkušnje na sodelavce, na vsakem koraku najdejo 
priložnosti za izboljšave, so pripravljeni pomagati,  skrbijo za urejenost delovnega okolja.
V Premogovniku Velenje imamo več orodij, s katerimi sodelavce motiviramo za delo: sistem stimulativnega nagrajevanja, 
sistem izobraževanja, skrb za varno delo, možnost razvoja, varnost zaposlitve, obveščenost. Tem orodjem želimo dodati še 
eno.

Poiskati želimo tiste najboljše SODELAVCE in SODELAVKE v Premogovniku in v povezanih družbah, kjer je Premogovnik 
večinski lastnik ter jim izkazati posebno pozornost. Zato se ozrite okoli sebe, poiščite takšne sodelavce in jih predlagajte za 
DELAVCE LETA 2008 PREMOGOVNIKA VELENJE, HTZ, RGP, PV INVEST IN GOST. 
Zbiramo tudi predlog za DELOVNO SKUPINO LETA POSLOVNEGA SISTEMA PREMOGOVNIK VELENJE 2008.
Predlagajte skupino, ki je dosegla poseben uspeh v preteklem letu. Lahko je delovna skupina, organizacijska enota, razvojna 
skupina, projektna skupina…

Kandidate za nagrade lahko predlagajo:
zaposleni v Premogovniku Velenje, HTZ, RGP, PV Invest in Gost, Svet delavcev Premogovnika Velenje in HTZ, člani kolegija 
direktorja Premogovnika Velenje, HTZ, RGP, Gost in PV Invest, vodje organizacijskih enot. 
Kriteriji za izbor:
- bistveno boljši delovni rezultati od drugih,
- ustvarjalnost, inovativnost, izboljševanje delovnih procesov,
- ugled in spoštovanje v podjetju,
- pomembni rezultati pri delu za zunanji trg,
- pomemben dosežek v stroki,
- odstotek bolniških izostankov nižji od povprečja Premogovnika.
Izpolnjevanje kriterijev se lahko nanaša na daljše časovno obdobje, najmanj pa na leto 2007.

NAGRADE
Delavci leta – teden dni bivanja v Fiesi za dve osebi
Skupina leta – vikend paket v Fiesi za vse člane skupine

Predloge na obrazcu pošljite na naslov:
Premogovnik Velenje, Partizanska cesta 78, Komisija za nagrade, do 31. maja 2008.
Obrazce za prijavo dobite pri skrinjicah za vprašanja, na portalu ali pri vodji Razvoja kadrov Boženi Steiner. 
Predlog za podelitev nagrad mora biti utemeljen na osnovi zapisanih kriterijev.
Vsak predlagatelj prejme varčno sijalko!

O podelitvi nagrad bo na osnovi pravilnika o podeljevanju nagrad odločala komisija v sestavi: Ludvik Golob, predsednik, 
Branko Mlinšek, Franc Novak, Anica Zajc, Helena Šumah, Srečko Lednik, Srečko Gračner in Ciril Jezernik. 
Odločitev komisije  bo objavljena v glasilu Rudar. Nagrade bodo podeljene na prireditvi ob dnevu rudarjev 2008 – Skoku čez 
kožo.                                                                                                                                         Uprava Premogovnika Velenje


