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POSUŠIMO MREŽE!
Je čas, ko se mreža namaka, in je čas, ko se mreža suši. Čas mokre mreže traja
pri nas zapovedano petkrat v tednu po osem ur, lahko pa tudi kaj več ali manj.
Sušimo pa jo najbolj ob vikendih in praznikih. Pomemben praznik celo praznujemo samo zato, ker smo prej mrežo namakali, in ta je pred nami. Živel 1.
maj - praznik dela!
Že govoriti o prazniku je pol praznika, čeprav naj bi samo bedaki imeli vsak
dan praznik, najrajši pa naj bi o praznikih govorili tisti, ki najmanjkrat namakajo
mrežo.
Lenoba je pač vseh grdob grdoba. Zato lenega čaka strgan rokav, palca beraška in prazen pokal. Tako je pred več leti povedal Valentin Vodnik in se zapisal
v spomin in zavest mnogih Slovencev, da smo vzljubili delo.
Koliko pa zadeva v popolnosti še drži, je drugo vprašanje. Seveda še vedno
radi delamo in se zavedamo, da nas delo rešuje po eni strani revščine, po drugi
pa dolgočasja, a marsikdo ve, da se je obojega mogoče rešiti tudi na druge
načine.
Kljub temu se veselimo, da imamo delo, da lahko gremo na delo, srečamo
sodelavce, naredimo tisto, za kar v našem podjetju ob vsaki sredini meseca
dobimo plačilo.
Prav za plačilo - beri denar - pa tudi najbolj gre. To je vedela tudi tista gospa, ki
je rekla: Zadosti sem lepa, če imam denar!
Sedaj, ko imamo evre, že lahko tudi rečemo: Stotak je veliko, ko ga služimo, pa
malo, ko ga trošimo. Sicer pa, vse se zmore, če se hoče.
Delati, seveda, hočemo, praznujemo pa tudi radi. Radi tudi jemo in tudi na
to temo je kar nekaj pregovorov, ki sporočajo vse mogoče. Kdor ne dela, naj
vsaj je! Tako so rekli včasih in takrat smo za dni, ko smo bili na bolniškem ali
rednem dopustu, tudi dobili bloke za malico. Ampak to je bilo že kakšnih dobrih 20 let nazaj.
Potem je veljalo, da brez dela, ni jela. Strinjali smo se, delali smo in jedli. To zaenkrat še velja, le da je še malo bolj dosledno. Naša pametna kartica namreč
zahteva: »Kdor ne dela, naj ne je,« pomeni pa, da se je treba ob prihodu na
delo prijaviti z njo.
Toda ne o hrani, temveč o delu naj bi tokrat tekla beseda, saj praznik, ki je pred
nami, slavi delo. Tisto, delo, ki krepi človeka. Seveda ga krepi, ga pa tudi obrablja in izčrpava, sicer človek ne bi potreboval počitka.
Samo tisti, ki ne dela, ne ve, koliko je vreden in kako pomemben je počitek.
Zato naj vam prvomajski prazniki prinesejo pravo sorazmerje počitka in gibanja, zabave in razmišljanja, druženja in samote, da bodo po njih vse stvari postavljene na pravo mesto in se boste dobro pripravljeni za delo točno na mestu
pri njem znašli tudi vi! Pridite nazaj, ne za kazen, temveč za nagrado. Saj življenje je lepo tudi zato, ker so v njem tako lepo porazdeljeni delovni in praznični
dnevi. Pa še nekaj. Ne pozabimo vsi skupaj na smisel življenja. Smeh.
Dragica Marinšek
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KAJ IN KAKO DELAMO

REKORDNI PROIZVODNJA IN
KAKOVOST PREMOGA
V marcu smo odkopali 504.000 ton premoga oziroma 5.613 TJ, kar pomeni najvišjo mesečno proizvodnjo, izraženo v energiji v vsej zgodovini Premogovnika
Velenje. V prvem četrtletju smo skupaj odkopali 1.346.035 ton premoga.
Prav tako se nadaljuje izredno visoka
kakovost premoga, saj je bila povprečna kurilna vrednost kar 11,12 MJ/kg.
Uspeh je toliko večji, ker pri odkopavanju premoga uresničujemo sklep
zadnje strateške konference, da moramo povečati »čistejše« odkopavanje
in zmanjšati odkopne izgube za 5 odstotkov na odkopih s pridobivanjem
premoga iz nadkopa (stropa).
Načrt čistejšega odkopavanja smo
uresničili, na drugi strani pa kurilna
vrednost kot njegova posledica ni
padla več kot 0,5 odstotka. Z boljšim
izkoristkom odkopne fronte smo privarčevali okoli 70.000 ton premoga,
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na koncu leta pa s tem ukrepom načrtujemo približno 160.000 ton prihranka odkopne fronte.

TEŽKO PONOVLJIVI -35 B

Zelo dobri rezultati so bili doseženi
na 428 metrih odkopne fronte in z rezultati odkopavanja smo v prvih treh
mesecih zelo zadovoljni. Izkop premoga smo presegli za 218.000 ton
oziroma skoraj za 20 odstotkov.
Še posebej gre zasluga odkopu k.-35
B v jami Pesje, ki je največ pripomogel k tem dobrim rezultatom odkopavanja. Sredi aprila smo odkopavanje
v jami Pesje zaključili in pričeli z de-

montažo odkopa. V 167 dneh, kolikor je odkop obratoval, smo na njem
odkopali 1.646.793 ton oziroma v
povprečju 9.843 ton na dan. Še posebej dober izkop je bil januarja, in
sicer 224.153 ton, ko smo sicer imeli
velike težave v jami Preloge na odkopu k.-110 A.
Takšnih odkopov si lahko le še želimo, kajti v jami je vedno manj lokacij,
kjer bi bilo možno odkopati na enem
odkopu toliko ton premoga.

OBDOBJE PREMONTAŽ

Zelo dober ritem odkopavanja pa
bodo od sredine aprila zmotile de-

FOTO M. BEŠKOVNIK

montaže in montaže odkopov. Načrtovali smo jih v zaporedju drugo za
drugo od aprila do začetka septembra, ko naj bi v jami spet polno obratovali trije odkopi.
V aprilu bomo po načrtih demontirali odkop k.-35 B in sredi maja zagnali
proizvodnjo že na odkopu k.-35 C v
jami Pesje. V maju bomo zaključili odkopavanje v jami Preloge jug na odkopu k.-110 A, v juliju pa na področju
Gaberk na odkopu G1/D na prvem
nivoju. Po kolektivnem dopustu bomo
že pričeli odkopavati na drugem nivoju G2/A in s tem spet dobili polno
odkopno fronto jeseni. V času montaž
in demontaž odkopov se bo nekoliko
zmanjšala tudi deponija premoga.
Takšen zaporedni vrstni red demontaž in montaž, kot ga bomo izpeljali

letos, si lahko samo želimo. Ne smemo pozabiti, da je treba pri demontaži
in montaži odkopa izgraditi in ponovno vgraditi nekaj tisoč ton opreme.
To delo je zelo nevarno in možnost
poškodb pri delu je zelo velika. Zaradi tega hitrost pri delu ni primarna,
ampak sta potrebni skrb za varnost
in kvaliteta opravljenega dela. Če si
torej demontaže in montaže sledijo v
takšnem zaporedju, kot si bodo letos,
je to zahtevno delo najlažje opraviti.

ZASTOJE JE TREBA
ZMANJŠATI

Lani smo imeli v jami izredno veliko
najrazličnejših zastojev, skupaj jih
je bilo kar za 97.000 minut, in če to
številko pretvorimo v čas delovanja
enega odkopa, to pomeni, da bi od-

kop stal polovico leta. Letos smo si
zastavili cilj zmanjšati zastoje za 5 odstotkov, kar nam v prvih treh mesecih
uspeva polovično.
Večina teh zastojev gre na račun odkopavanja v G področju na prvem
nivoju, ki pa ga zaključujemo konec
julija. Na drugem nivoju pričakujemo
manj zastojev zaradi plinskega stanja,
ki je lani in letos narekovalo hitrost
odkopavanja.
Čeprav je letošnji načrt odkopa premoga sedaj približno 3.800.000 ton,
se že nakazuje potreba po dodatnih količinah premoga in menim, da
bomo tudi letos pridobili približno
enako količino energije kot lani.
Vinko Kotnik,
vodja Proizvodnje

PROIZVODNJA MAREC 2007

odkop
-110/A
-35/B
G1/D
Proizvodnja
Priprave
Skupaj PV

načrtovano
176.000
187.000
66.000
429.000
17.600
446.600

doseženo
201.318
212.587
71.560
485.465
18.155
503.620

+/25.318
25.587
5.560
56.465
555
57.020

%
114,39
113,68
108,42
113,16
103,15
112,77

ton na dan
9.151
9.663
3.253
22.067
825
22.892
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FOTO R. PIRNAT

Del moštva med zasluženim odmorom

MENJAVA NOSILNIH VRVI NA
IZVAŽALNI NAPRAVI GHH
Od začetka obratovanja izvažalne naprave GHH leta 1985 do danes je bilo
na njej že pet menjav nosilnih prevažalnih vrvi. Sledile so si v letih 1990,
1995, 1999, 2003 in 2007.
Dosedanje menjave so potekale med
prvomajskimi prazniki in so v začetku
potekale štiri dni, kasneje tri dni. Letošnjo menjavo smo planirali in opravili vzdrževalci OUTN – strojni del,
bivša Klasirnica, v dveh dneh, 14. in
15. aprila.
Moštvo za izvedbo remonta menjave
vrvi GHH je bilo sestavljeno iz treh
ekip. Ena je opravila delo v jami na
dovozišču, druga v stolpu in odvozišču, tretja pa v strojnici in okolici jaška.
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Skupaj je poseg opravilo 20 delavcev,
od tega trije nadzorniki. V dveh dneh,
v soboto (14 ur) in v nedeljo (10 ur),
so opravili skupaj okoli 490 ur.
Celoten potek dela je bil vnaprej načrtovan, natančno so bile razdeljene
vse delovne naloge, zadolžitve in
odgovornost za posamezne faze. Izredno pomembna je usklajenost med
vsemi tremi ekipami.
Zelo pomembne so tudi:
- priprava orodja in montažnih pripo-

močkov ter naprav,
- natančna montaža prižemk in varovanja vrvi proti pobegu v stolpu in
strojnici,
- precizna vožnja s strojem,
- natančno upravljanje s pomožnimi
vitli,
- pravilna namestitev vrvi in varovanje
proti sukanju v spiralo ali zanko,
- v času dela v jašku so ostala dela zunaj, pri jašku in v stolpu prepovedana
zaradi varovanja delavcev v jašku.

FOTO R. PIRNAT

FOTO R. PIRNAT

Zaradi zaščite vrvi pred poškodbami tla prekrijemo z gumo.

Pogled z dna izvažalnega stolpa NOP
proti vrhu

OPIS MENJAVE VRVI

Klub temu da je v februarju in marcu
letos prišlo do povečanja števila počenih žic v levi jekleni vrvi, v nobenem
trenutku ni bila ogrožena predpisana
varnost pri prevozih z izvažalno napravo GHH. Redni in izredni pregledi
vzdrževalcev in pooblaščene institucije ZAG Ljubljana zagotavljajo strokovno oceno stanja in brezhibnosti
vrvi.
Po zakonodaji je treba imeti vedno
dve rezervni izvažalni vrvi. Te smo
vgradili, že prej pa smo naročili nove,
ki bodo v obvezni rezervi v prihodnje.
Cena obeh vrvi je okoli 17.000 €,
obvezni preskusi vzorcev in defektoskopski pregled vrvi stane 3.450 €.
Priprava na montažo je okoli 1.200
€. Stroški dela pri montaži so okoli
9.200 € in ostali stroški 800 €. Skupaj je bil strošek menjave vrvi okoli
31.650 €.
Vsem sodelujočim se zahvaljujem za
trud in odgovoren pristop.
Rajko Pirnat, univ. dipl. inž. str.,
tehnični vodja Strojne službe jama

- kletki podložimo, vrvi pridržimo
s prižemnimi sponami v stolpu in
strojnici,
- eno staro vrv izvlečemo iz veznih
priborov,
- navijemo jo s pomočjo stroja na vrvni magazin na bobnu izvažalnega
stroja in nato z njega na kolut na vitlu pod stolpom,
- enako naredimo z drugo vrvjo,
- nato po obratnem vrstnem redu namestimo dve novi vrvi,
- vpeljemo jih v vezne pribore,
- kletki razpodložimo in obesimo na
vrvi,
- sledi izravnava sil v obeh vrveh, ki
poteka v več korakih,
- poskusne vožnje s postopnim obratovanjem kletk izvajamo najmanj tri
ure, da se vrv prilagodi.
V prvih treh tednih uporabe se vrvi
podaljšajo od 1,6 m – 3,6 m. Potrebne bodo sprotne korekcije dolžine, izravnave sil v obeh vrveh in ponovne
poskusne vožnje.

Proizvajalec nosilnih prevažalnih jeklenih vrvi je firma Teufelberger (prej
Austria Draht).

TEHNIČNI PODATKI VRVI
- dolžina obeh vrvi je po 530 m,
- premer ∅ 41 mm,
- teža 6,3 kg/m,
- konstrukcija NF + 6 x 36 = 216 žic,
- pretržna sila ene vrvi je 1085 kN,
- maksimalno breme 160 kN.
Ali po domače:
- maksimalna teža materiala je 8 oziroma 16 ton,
- teža polne kletke ljudi je 5 ton,
- pretržna sila obeh vrvi skupaj je 217
ton,
- varnostni faktor pri prevozu materiala mora biti večji od 7,2,
- varnostni faktor pri prevozu ljudi
mora biti večji od 9,1.
Uporabna doba vrvi po novih zakonskih predpisih ni več časovno omejena na 5 let, kot je bila včasih. Seveda
morajo biti izpolnjeni vsi predpisani
varnostni in tehnični kriteriji.
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VSAK DAN SMO LAHKO BOLJŠI

VODSTVENI PREGLED
SISTEMA OVQ
V skladu z zahtevami standardov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001
je bil 6. aprila opravljen vodstveni pregled sistemov ravnanja z okoljem,
varnosti in kakovosti ali krajše sistema OVQ.
Osnovni namen vodstvenega pregleda je ocenitev rezultatov na osnovi
poročil enoletnega dela pri sistemih.
Vodstvo nato poda usmeritve za nadaljnje delo na tem področju. Vse,
kar je potrebno zajeti v okviru takšnega pregleda, je vezano na zahteve
v standardih, in to so vhodni podatki
za vodstveni pregled. V našem primeru je vodstveni pregled zajel dvanajst
področij. Vsi odgovorni po procesih
so poročali o stanju in doseganju ciljev ter izboljševanju pri svojem procesu.

KATERA SO TA
PODROČJA?

Aktivnosti sistema OVQ v letu 2006
Aktivnosti so bile: notranje presoje,
predhodni vodstveni pregled, zunanja presoja (redna presoja po standardu ISO 9001:2000, obnovitvena
presoja po standardu ISO 14001 in
redna presoja po standardu OHSAS
18001), odprava ukrepov zunanje in
notranje presoje, poročila spremljanja
vidikov OVQ, spremljanje doseganja
ciljev, izvajanje programov in izrednih razmer, revizije sistemske dokumentacije podjetja, izobraževanja
po standardih ISO 9001, ISO 14001
in ISO 18001 in prenova procesov
PN02/2006. Vse ključne aktivnosti
v letu 2006 smo izvajali usklajeno s
planom izboljševanja, sprejetim na
predhodnem vodstvenem pregledu.
Odstopanj ni bilo.
Obseg sistema ravnanja z okoljem
Obseg ravnanja z okoljem je vezan
na lokacije, povezane s procesom
pridobivanja premoga. Obseg tega
procesa se v letu 2006 ni spreminjal,
zato tudi ni bilo potrebnih sprememb
sistema vodenja, ki bi se nanašale na
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Damijan Kanduti
spremenjeni obseg.
Komuniciranje (povratne informacije odjemalcev)
V našem primeru gre za proaktivno
komuniciranje. V okviru proaktivnega komuniciranja z javnostjo je bilo v
medijih v letu 2006 objavljenih 1.057
člankov o Premogovniku Velenje z
ustrezno spremljavo odziva javnosti, »klipinga«. S kupcem premoga je
na podlagi vprašalnika (zadovoljstvo
kupca) podana ocena zadovoljstva,
ki je osnova za redno ukrepanje na
koordinacijskih sestankih v okviru
HSE.
Pregled izpolnjevanja zakonodajnih
in drugih zahtev
Zakonodajne in druge zahteve v podjetju spremljamo po posameznih
področjih, za katera so določene odgovorne osebe. Spremembe zakonodajnih in drugih zahtev so prepoznane in vključene v delovanje procesov.

Ocenjujemo, da je izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev ustrezno.
Pregled stanja izrednih razmer
Odziv na izredne razmere smo preverjali s simulacijami po planu simulacij za posamezne organizacijske
enote. V letu 2006 je bilo izvedenih
11 simulacij izrednih razmer v okolju.
Beležili smo tudi 12 izrednih razmer
in večino na okvarah zunanjega vodovodnega in hidrantnega omrežja,
eno razlitje nevarnih snovi in okvaro
črpalke na iztoku vode iz Velenjskega
jezera v reko Pako.
Delovanje procesov in izpolnjevanje
ciljev (učinek sistema OVQ)
Delovanje procesov in izpolnjevanje
ciljev je povezano s kazalniki sistema.
Pregledali smo ključne kazalnike in
cilje za leto 2007, in sicer: izdelava
prog, likvidacija prog, vrtanje vrtin,
produktivnost odkopne fronte, proizvodnja premoga, kurilna vrednost

premoga, zastoji, nezgode, odziv
javnosti do Premogovnika Velenje
- pritožbe, odziv javnosti do Premogovnika Velenje - kliping, količina
odpadkov, poraba energije, poraba
vode, stroški vode, odpadkov, energije in stroškovna cena premoga. Iz
poročil organizacijskih vodij in po
poročanju odgovornih za procese je
razvidno, da so bili cilji v celoti doseženi. V primeru, ko je prepoznano
odstopanje, so navedeni utemeljeni
vzroki, ki smo jih upoštevali pri postavitvi ciljev za leto 2007. Sistem OVQ
za leto 2006 ocenjujemo kot uspešen
in učinkovit.
Stanje programov in monitoringov
V letu 2006 smo izvajali šest okoljskih
programov in ti bodo tekli tudi v letu
2007. S področja varnosti in kakovosti smo izvajali devet programov in v
leto 2007 prenašamo pet programov.
Kar nekaj novih programov, vezanih
na izboljševanje sistema, je bilo lansiranih kot zaključkov vodstvenega
pregleda.
Rezultati presoj sistema OVQ in
stanje preventivnih in korektivnih
ukrepov
Ukrepov zunanje presoje po standardih ISO 9001 in OHSAS 18001 ter
prehodne presoje po zahtevah standarda ISO 14001:2004 (marec 2006)
je bilo kar nekaj. Ugotovljene so bile
3 neskladnosti, ki so bile v predpisanem roku tudi odpravljene. Podano
je bilo 28 priporočil. Na osnovi priporočil je bilo izdanih 15 ukrepov (3
so še v izvajanju). Notranje presoje
so bile izvedene skladno s planom
presoj v januarju 2007. Kot rezultat
notranje presoje je bilo izdanih 79
ukrepov, priporočil ali izboljšav (21
korektivnih ukrepov, 56 priporočil in
2 izboljšavi). Skozi notranjo presojo
so bili preverjeni vsi procesi in zajete
vse točke standardov.
Spremembe, ki vplivajo na sistem
OVQ
Pri izvajanju procesov ni bilo prepoznanih takšnih tehnoloških, organizacijskih ali zakonskih sprememb, ki bi
vplivale na sistem OVQ. Prav tako se
poslovanje podjetja, strategija in strateški cilji niso spreminjali. Tako ostaja
politika kakovosti, ravnanja z okoljem
in varnosti nespremenjena. Glede na
to, da so bili v celoti izpolnjeni izvedbeni cilji za kazalnike procesov, oce-

njujemo, da so izpolnjeni tudi okvirni
cilji in za leto 2007 ni potrebnih sprememb.
Ukrepi predhodnih vodstvenih pregledov
Ukrepi predhodnega vodstvenega
pregleda so bili izvedeni in so ocenjeni kot učinkoviti.
Predlogi in izboljšave sistema OVQ
Predlogi in izboljšave sistema so zajeti v aktivnostih vzdrževanja in razvoja. Če jih naštejemo nekaj: izvajaje
notranjih presoj, vpeljava dokumentacije po novem konceptu, usklajevanje sistemov vodenja na nivoju
skupine HSE, razvoj portala OVQ in
vpeljava zahtev varovanja podatkov
po 27001:2004.

SKLEPI IN USMERITVE
VODSTVENEGA PREGLEDA

Sklepov oziroma usmeritev je kar nekaj, in sicer:
- register ukrepov prenove procesov
je sestavni del izboljševanja in bo
vključen v sistemsko dokumentacijo,
- vsaka OE postavi relevanten kazalnik
stroškov s ciljem zniževanja stroškov,
- uveden bo nov koncept dokumentiranosti (SP/SN), potrditev planov,
registrov, poročil, komunikacijskega
načrta,
- korekcije ciljnih vrednosti za nekaj
kazalnikov in vpeljava novih programov oziroma nalog za izboljševanje
sistema.
Damijan Kanduti

DOBRA OBLIKA PREVERJANJA
Ob koncu vodstvenega pregleda je tehnični direktor mag. Marjan Kolenc poudaril dobro pripravljenost vseh poročil in poročevalcev, ki so s
pregledom glavnih aktivnosti pokazali, da spremljajo kazalnike na svojih
področjih in pravilno ukrepajo. Dejal je, da je vodstveni pregled dobra
oblika preverjanja stanja in delovanja na posameznih področjih prek
celega leta.
Udeleženci vodstvenega pregleda so ugotavljali potrebo po vzpostavitvi enotnega spremljanja določenih parametrov, na primer stroškov,
uspešnosti pri delu, zastojev. To izboljšanje evidenc in še boljšega obvladovanja podatkov naj bi nam prinesel projekt celovite optimizacije
procesov.
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PROCESNI PRISTOP IN
IZBOLJŠEVANJE PROCESOV
Večina zaposlenih v našem podjetju se je že srečala s prenovo procesov
oziroma so za njo že slišali. Kot vemo, je leto 2007 leto optimizacije procesov, zato je prav, da si smisel določevanja in kasneje optimiranja procesov
pogledamo malo podrobneje.
Delo se v podjetjih deli po funkcijah
oziroma področjih. Tako imamo v
podjetju množico specialistov, ki se
več ali manj združujejo v funkcijskih
enotah. Velika slabost funkcijsko naravnane organizacije je precejšnja
izoliranost oddelkov med sabo, kar
ponavadi predstavlja ovire pri koordinaciji in sodelovanju.
Ker so viri, ki so na voljo v podjetju,
vselej omejeni, prihaja do nezdravega tekmovanja med posameznimi
funkcijskimi oddelki za te redke vire.
Vsak oddelek teži k temu, da bi prikazal čim boljše rezultate, pa čeprav na
škodo drugega oddelka in s tem tudi
na škodo celotnega podjetja.
Težava ne tiči v teh dejavnostih, temveč v poteku procesa. Ključna beseda
v procesno usmerjenih organizacijah
je integracija (tudi učinkovito sodelovanje). Strogo funkcijsko usmerjene
organizacije velikokrat predpostavljajo, da je ključ za učinkovitost in
obvladovanje diferenciacija (težnja k
razlikovanju).
Zaradi tega se podjetja vedno pogosteje preoblikujejo v procesno
naravnane organizacije. Določena
funkcijska struktura še vedno ostaja,
razmišljanje in delovanje pa je procesno in sistemsko naravnano. Funkcijske1 oziroma organizacijske enote
ne morejo delovati uspešno same,
ampak morajo imeti dovolj stikov in
ustvarjalnega sodelovanja z ostalimi
v procesu, saj skupaj prispevajo k
uspešnosti podjetja. Slednje prikazuje shema, na kateri oblački med posameznimi enotami predstavljajo omenjene ovire oziroma t. im. funkcijska
stičišča (priložnosti za izboljšave).
Univerzalnega seznama poslovnih
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procesov, ki bi veljal za vse organizacije, ni, zato tudi mogoče toliko težav
pri začetnem koraku – določitvi procesov. Sedaj popisujemo obstoječe
procese, pri čemer včasih že vidimo
idealni proces. Med obstoječimi in
idealnimi procesi so priložnosti za
izboljšave, ki zahtevajo svoje vire. S
procesnim pristopom se ovire med
organizacijskimi enotami zmanjšajo
oziroma odpravijo.

VELIKO VPLIVOV NA
AKTIVNOSTI

Pri določitvi procesov je prvi cilj opredeliti zaporedje in medsebojne vplive
posameznih aktivnosti. Najprej definiramo dogodek, ki sproži obravnavani
proces. Upoštevati moramo tudi, da
so vhodi v en proces običajno izhodi
iz drugih procesov. Vidimo, kje je naš
prispevek v procesu, kje dodajamo
vrednost in kdo so naši odjemalci.
Računamo lahko na razne organizacijske, administrativne pa tudi upravljavske izboljšave procesa. Tako bodo
zaposleni gledali ne le na procese, v
katerih sodelujejo, ampak tudi na naslednje procese, katerim zagotavljajo
vhode. Ti brez njihovih kvalitetnih
izhodov ne morejo delovati učinkovito.
Stroški in koristi procesov morajo biti
dosledno in transparentno prikazani,
da jih lahko kvalitetno optimiziramo.
Torej se zahteva popolnoma drugačen pogled na organizacijo poslovanja, sprememba razmišljanja, delovanja in govorjenja; skratka sprememba
kulture organizacije.
Stara osredotočenost, v kateri prevladuje funkcijska organiziranost, ki

navaja na vertikalno miselnost, v okviru katere so razmejene pristojnosti
in odgovornosti, omogoča egoistično in vase zaprto delovanje funkcij,
poudarjena je hierarhija, strukture
so toge in težko spremenljive. Pri
procesni osredotočenosti so interesi
udeležencev usklajeni in razmejeni,
olajšana pa sta delovanje in učinkovitost notranjih odjemalcev.

NOVE DEFINICIJE
IZBOLJŠANIH PROCESOV

Z definiranjem procesa (procesov)
še daleč nismo končali, ampak je to
le začetek poti k procesni usmeritvi.
2Cilj je namreč izboljšanje procesa,
kar lahko storimo na več načinov.
Najbolj logična in smiselna izboljšava
je optimizacija procesa, pri čemer obstoječ proces še podrobneje razčlenimo in analiziramo (analiziramo še posamezne naloge v procesu).
Gre za metodično delo, pri katerem
presojamo posamezne aktivnosti. Aktivnosti, ki so nepotrebne in negospodarne, izločimo, kar posledično lahko
pomeni zvišanje kakovosti in storitvenih kapacitet.
Treba pa je upoštevati, da lahko nekatere takšne aktivnosti v procesu služijo drugemu namenu in so mogoče
vseeno koristne za podjetje (npr. varnost, varovanje okolja itd.). Prav tako
lahko odkrijemo morebitne odvečne
aktivnosti in podvajanja ali nepotrebna opravila, ki se izvajajo v zankah.
Na osnovi rezultatov in ugotovljenega poiščemo izboljšave ter tako na
novo definiramo izboljšani proces.
Zanimiva je tudi teorija preurejanja
procesov oziroma reinženiring. Pre-
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urejanje pomeni zasnovati nove pristope pri procesih, je iskanje novih
modelov organizacije in dela, skratka
nov začetek. Če na kratko pojasnimo
preurejanje, je treba omeniti nekaj
načel, vodil in lastnosti novih procesov, ki pri prenovi vsekakor lahko pridejo prav:
- procesi naj bodo čim enostavnejši
(jih poenostavimo),
- združevanje več nalog v eno (odgovornost za proces),
- smiselnost zaporedja nalog – naravno zaporedje (najprej naloga 1
in nato 2; morda je možno opraviti
obe hkrati),
- večja avtonomnost zaposlenih pri
odločanju (usposabljanje in delegiranje, večrazsežnostna dela),
- procesi imajo več različic (glede na
situacijo, zahtevnost itd.),
- manj nadzora in preverjanja (opravlja se odložen nadzor, ki dopušča
manjše zlorabe v skromnem in omejenem obsegu),
- procesi imajo lastnika ali t. im. »managerja za primere«, ta ima vlogo
usklajevalca odnosa med kompleksnim procesom in odjemalci,
- delovne enote se spremenijo – funkcionalne oddelke zamenjajo procesni timi (ljudi iz različnih oddelkov
glede na zahteve procesa povežemo),
- osredotočenost pri merjenju učinka
in nagrajevanju se spremeni – od
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dejavnosti k rezultatom,
- managerji so mentorji in ne samo
nadzorniki, pomembno je timsko
delo.
V takšnih procesih se spremeni
delo, drugačni so odnosi, spremenijo se ljudje, načini merjenja itd.
Takšne spremembe lahko dosežemo
le z induktivnim mišljenjem, tj. da z
ustvarjalnim eksperimentiranjem generiramo možnosti rešitev in nato
preverjamo njihovo gospodarnost ter
širšo uporabnost. Ključne so povezave in razmerja med poslovnimi procesi, vrednotami in prepričanji, delom
in strukturami ter managementom in
sistemom merjenja.
Pri izboljševanju procesov je dobro
poznati in uporabljati tudi sistem ozkih grl. Ta temelji na načelu, da ne
izboljšujemo vseh stvari hkrati (razen tistih izboljšav, ki jih lahko takoj
uvedemo), ampak v procesu iščemo
omejitev – ozko grlo. Najožje ozko
grlo ponuja največjo priložnost, zato
se morajo vsi trendi usmeriti na njegovo iskanje v sistemu in odstranitev.
Sistem ozkih grl izhaja iz dejstva, da
so ozka grla tista, ki določajo obseg
in propustnost proizvodnje, kar se
lahko vidi tudi pri našem proizvodnem procesu. Nakopljemo lahko, na
primer, toliko premoga, kot je sposobno (prepustno) ozko grlo (npr. verižni transporter). V podjetju se večkrat
uporabi prispodoba, ki jo lahko upo-

rabimo tudi tukaj: »Proces (veriga) je
tako močan, kot je močan njegov najšibkejši člen«. Kljub vsemu pa vedno
velik del uspešnosti temelji na ljudeh
in njihovih odločitvah, razumevanju,
obvladovanju in izboljševanju procesov, ki jih mora podjetje dobro izvajati, da doseže svoje cilje.
Mag. Matjaž Kamenik

UPORABLJENI VIRI:
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SODELOVANJE Z LOKALNO
SKUPNOSTJO
Na pobudo vodstev Holdinga Slovenske elektrarne, Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj so se 4. aprila sestali prvi možje teh
energetskih podjetij z županoma Mestne občine
Velenje in občine Šoštanj. Tema sestankov je bila
sodelovanje podjetij in lokalne skupnosti.
Obe energetski podjetji, združeni v
HSE, sta močno vpeti v lokalno okolje in se zavedata svoje odgovornosti
do njega.
Na eni strani dajeta kruh velikemu
delu prebivalcev Šaleške doline, na
drugi strani pa s svojim delovanjem
bistveno vplivata na kvaliteto življenja
v obeh občinah in tudi širši regiji.
Vodstvi Premogovnika Velenje in TEŠ
se tega vpliva zavedata, in to se odra-

ža v sodelovanju obeh družb na različnih področjih. Prav o tem je tekla
beseda na sredinih sestankih.
Najprej so se dr. Jože Zagožen, dr.
Milan Medved, dr. Evgen Dervarič in
dr. Uroš Rotnik sestali z županom Šoštanja Darkom Menihom in nato še z
županom Velenja Srečkom Mehom.

Z NADZORNEGA SVETA HSE
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o., ki ga je prvič po odstopu dosedanjega predsednika nadzornega sveta mag. Andreja Vizjaka
vodil namestnik predsednika nadzornega sveta mag. Andrej Aplenc, se je
na 12. redni seji 29. marca seznanil s tekočimi poslovnimi aktivnostmi družbe, vključno s spremembami Akta o ustanovitvi HSE d.o.o., povezanimi s
spremembami poslovodstva družbe in pogoji trgovanja.
Nadzorni svet se je seznanil tudi z nerevidiranim računovodskim poročilom HSE za leto 2006. Družba HSE je
poslovno leto 2006 zaključila s čistim
dobičkom 8,6 milijarde SIT, skupina
HSE pa z nerevidiranim čistim dobičkom 18,5 milijarde SIT. Nadzorni svet
HSE je, skladno z 230. členom Zako-
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na o gospodarskih družbah, soglašal
s predlogom generalnega direktorja o
razporeditvi polovice ostanka čistega
dobička HSE v druge rezerve iz dobička, seznanil pa se je tudi z rezultati
poslovanja v družbah skupine HSE v
letu 2006. Nadzorni svet ocenjuje, da
je družba HSE v letu 2006 poslovala

zelo uspešno in jo podpira v njenih
nadaljnjih prizadevanjih za uveljavitev na domačem in tujih trgih električne energije. V tem okviru se je nadzorni svet HSE na seji seznanil tudi z
vmesnim poročilom o aktivnostih pri
projektu TE-TO Rousse v Bolgariji, ki
potekajo po predvidenem načrtu.

Nadzorniki pred izpitom; od leve Peter Bezjak, Bogdan Železnik, Alojz Krajnc, Ivan Hrovat in Ivan Hranjec.

VLOGA NADZORNIKA JE
IZREDNO ODGOVORNA
25. aprila se je končalo letošnje preverjanje znanja nadzornikov. Izpit je
opravljalo 239 nadzornikov, in sicer 142 rudarske, 37 elektro in 60 strojne
stroke. Med 20. marcem in 3. aprilom so se razvrstili v petih skupinah na
izobraževalnih seminarjih za preverjanje.
Vsebina izobraževanja je bila letos sestavljena iz uresničevanja razvojnega
načrta Premogovnika Velenje, kar sta
predstavila dr. Evgen Dervarič in mag.
Marjan Kolenc, seznanitve s postopki
pred sodišči v zvezi z odškodninskimi
zahtevki in prenehanjem delovnega
razmerja, predavali sta Milojka Gjerkeš in mag. Anica Salmič.
Sistem ravnanja z okoljem, varnostjo
in kakovostjo (zahteve standardov
skozi prakso Premogovnika Vele-

nje) so predstavili Damijan Kanduti,
Simon Klinc in Irena Podgoršek, varnostno kulturo in politiko skozi navodila in službene naloge podjetja pa
Boris Potrč in referenti VPD.

ZNANJE NI REZULTAT
ENEGA LETA

Predsednik izpitne komisije je bil tehnični direktor mag. Marjan Kolenc, ki
je vodil tudi komisijo za preverjanje
znanja elektro in strojnih nadzorni-

kov, komisijo za preverjanje znanja
rudarskih nadzornikov pa je vodil
Marjan Lampret.
Mag. Kolenc je najprej poudaril, da
preverjanje znanja zahteva rudarska
zakonodaja, in sicer za vse nivoje nadzora del v jami. V takšni obliki, izpita
pred komisijo, ga opravljajo nadzorniki, nižji nivoji pa s pisnim testom.
Mag. Kolenc: »Preverjanje znanja je
potrebno. Na nekaterih področjih
opažamo velik razkorak med tistim,
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Peter Bezjak

Bogdan Gregorin

kar je zapisano v dokumentih – od
projektov, navodil za delo, sistemskih
dokumentov, pravilnikov do zakonodaje – in praktičnim delom v jami. To
namreč večkrat poteka tako, kot narekuje narava dela.
Včasih je težko zapisati vsako pravilo tako, da bi se ga v praksi dalo dosledno tako izvajati. Cilj preverjanja
znanja je prav v tem, da se vse tisto
znanje, ki ga pridobi nadzornik, projektant, jamomerec ali tehnolog, ko
opravlja nadzorniški izpit, vsako leto
dopolnjuje in preverja.«
Tehnični direktor trdi, da opravljeni izpit ni rezultat znanja enega leta, ampak politike obrata ali službe in odnosa nadzornikov do preverjanja znanja.
Konkretno ugotavlja, da nadzorniki iz
enega obrata ali službe bolje obvladujejo svoje področje kot drugi.
Na drugi strani ugotavlja, da nadzorniki določenega znanja o delovnih
postopkih, ki jih vsakodnevno izvajajo, ali navodilih, ki jih vsak dan upoštevajo, ne znajo predstaviti, izraziti.
»Je to posledica straha ali treme, ne
vem. Presenetilo me je tudi to, da preslabo poznajo področje OVQ – torej
okolje, varnost, kakovost – oziroma
ne prepoznajo svoje vloge v teh sistemih. Res pa je, da je področje dela
nadzornika izredno široko in da je
težko vse poznati v podrobnosti.«
Še na nekaj je opozoril! Praksa v zgodovini je bila, da je rudarski tehnik
avtomatično postal nadzornik in takšnih je še danes nekaj. »Vsi se ne zavedajo odgovornosti, ki jo imajo kot

nadzorniki. Morda smo jim jo premalo predstavili ali pa je od njih nismo
zahtevali. Vendar je vloga nadzornika izredno odgovorna. Nenazadnje
predstavljajo oni v eni izmeni najvišji
nivo vodenja v jami,« je poudaril tehnični direktor.
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Stjepan Blažina

IZPIT POTREBEN, TREMA
PAČ NE

Peter Bezjak, Elektro služba jama,
dela kot nadzornik elektro tretjine v
jami Pesje dobro leto, sicer pa ima 14
let delovne dobe. Letos je bil drugič
na preverjanju znanja, z njim pa smo
se pogovarjali pred izpitom.
»Občutki so mešani, tudi treme je
nekaj, na drugi strani pa sem prepričan vase in v svoje znanje. Priprave
na izpit so zajemale izobraževanje
v službi, študiranje literature, ki smo
jo dobili na zgoščenki in si jo izmenjali s sodelavci, doma. Pri uspešnem
opravljanju izpita pomagajo, seveda,
tudi izkušnje, saj se pri kakšnem vprašanju spomniš konkretnega primera
ukrepanja.«
Največji poudarek pri preverjanju je
na strokovnem znanju s področja,
ki ga nadzornik pokriva, varnosti pri
delu zase, okolico in sodelavce. Peter
glede na le dve udeležbi pri preverjanju to obliko težko ocenjuje, je pa
prepričan, da je lažje opravljati ustni
izpit kot pisni.
Bogdan Gregorin, Strojna služba
jama, je nadzornik pri transportu okoli 10 let, ima pa 29 let delovne dobe.
»Preverjanje znanja za nadzornike

Milenko Simić
je potrebno, saj bi sicer naše znanje
hitro šlo v pozabo oziroma postalo
pomanjkljivo. Lahko pa bi bilo v drugačni obliki, in sicer v enem delu sproščen pogovor o strokovnih temah, v
drugem delu pa pisni test.
Prepričan sem, da bi vodstvo in različne službe s pogovorom z nadzorniki
dobili dragocene podatke za oblikovanje bolj življenjskih navodil za delo,
izboljšanje kakovosti dela v jami, izboljšanja varnostnih razmer, vse to
tudi na podlagi izkušenj pri delu, ki jih
nadzorniki zagotovo imamo veliko.
Izobraževanje pred preverjanjem
znanja je vsako leto boljše in prispeva
k znanju na izpitu. Če k temu prištejemo še izkušnje in kakšen dan študiranja literature, bi moralo biti dovolj,

da izpit opraviš. Jaz imam precej zapiskov za leta nazaj, in ti so izhodišče,
sproti pa spremljam vse novosti na
različnih področjih. Me pa vsako leto
bolj daje trema.«
Stjepan Blažina, Proizvodnja, je nadzornik na odkopu -25 v jami Pesje.
Tokrat se je udeležil 25. in zadnjega
preverjanja znanja, saj ima še eno
leto do upokojitve. Kljub tolikokratnemu opravljanju tega izpita je priznal,
da je imel tudi letos tremo, zato mu je
odleglo, ko je izpit opravil.
»Živci delajo in kdor trdi, da nima treme, ne pove po resnici. Preverjanja
so koristna, ker nas prisilijo, da obnavljamo znanje, preberemo literaturo
in smo na tekočem z novostmi. Nisem prepričan, da bi sami od sebe to
počeli.
Morda bi lahko izpit potekal bolj kot
pogovor, pisnega testa pa ne zagovarjam. Izobraževanje pred izpitom
je potrebno, le včasih ne zadene
povsem bistva. Letos je bilo zelo do-

bro predavanje o varnosti in lahko bi
temu namenili več časa ter s tem dali
priložnost za razpravo, vprašanja.
Glede na to, da se moja delovna doba
v Premogovniku končuje, lahko rečem, da se je v četrt stoletja ogromno
spremenilo, in to na bolje. Delovišča
so bolj mehanizirana, varnost pri delu
je večja, delo je zelo drugačno.
Prej smo veliko delali ročno, bilo je
veliko nezgod, pa tudi veliko več nas
je bilo za približno enako tonažo premoga.
Zdaj nas je precej manj. Na našem
odkopu delavcev ne manjka, a v skupini imam vedno mlajše, in ti bodo
potrebovali še leta, da bodo pridobili
izkušnje in da se bodo navadili prave
knapovščine.«
Milenko Simič, Proizvodnja, je nadzornik okoli 20 let, sedaj pri vzdržbi,
prej pa je bil na odkopih. Proti koncu
leta se bo upokojil.
»Vsi, ki pridemo na preverjanje znanja, smo nervozni, čeprav imamo ve-

liko izkušenj pri delu in zagotovo ne
malo znanja. Da so preverjanja potrebna, soglašam, lahko pa bi potekala bolj v pogovoru. Verjetno je nervoza tudi posledica čuta odgovornosti
in tega, da si ne dovolim, da izpita ne
bi naredil.
Znanje nabiram vsak dan pri delu,
skozi pogovore z vodji, sodelavci, pri
raportih, pred izpitom pa se, seveda,
še bolj poglobim v snov.
Tudi izobraževanje pred izpitom je
koristno, da pridobim nova znanja
in obnovim stare podatke. Izkušnje
na izpitu veliko pomagajo, saj se ob
vprašanju postaviš v konkretno situacijo in znaš odgovarjati.
Če pogledam 30 let nazaj, lahko rečem, da je sedaj bolje. Mehanizacija
je izpopolnjena, večja je humanizacija dela, včasih smo precej bolj naporno in več fizično delali.
Če bi začel znova, pa bi bil še enkrat
rudar, vsekakor!«
Diana Janežič

OBVESTILO

Od 1. 5. 2007 dalje boste lahko vse zadeve v vezi s kolektivnim zavarovanjem urejali vsako sredo od 12. do 15.
ure v sobi 307 upravne zgradbe Premogovnika Velenje.
Hvala za razumevanje.
Kontroling in notranje računovodstvo

OBVESTILO JUBILANTOM 2007

Delavce Premogovnika Velenje in povezanih družb, ki so ali še bodo v letu 2007 dopolnili 10, 20, 25 oziroma
30 let dela, obveščamo, da lahko preverijo upravičenost do jubilejne nagrade oziroma uveljavljajo morebitne
reklamacije, povezane z jubilejnimi nagradami, najkasneje do konca maja 2007 v kadrovski evidenci, NOP, soba
številka 14 pri Suzani ŠKORIČ, telefon 6434.
Zakon o varstvu osebnih podatkov prepoveduje javno objavljanje osebnih podatkov in s tem tudi objavljanje
podatkov o jubilantih.
Kadrovsko socialna služba

LAČEN SEM!

Imate kakšen predlog, pohvalo, vprašanje, kritiko, idejo, mnenje? Prazen
sem, napolnite me z izpolnjenimi obrazci, naslovite jih na upravo, sindikat
in/ali svet delavcev.
Najdete me:
- ob prehodu h kopalnicam,
- v prezivnici in
- na hodniku z nadzorniškimi garderobami.
Odgovore boste prejeli v petnajstih dneh osebno, prek sredstev internega
obveščanja ali pa prek zapisnika IO sindikata ali sveta delavcev.
Vaš nabiralnik idej
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ZNAMO ZNANJE, KI GA
IMAMO, (TUDI) UPORABITI?
V aprilu je potekalo v našem podjetju redno letno preverjanje znanja nadzorno-tehničnega osebja in najpogostejše vprašanje se glasi: »Kako poteka
postopek nameščanja samoreševalnega aparata?«.
Za trenutek se kandidat zbere (verjetno se, po govorici telesa sodeč, postavi v situacijo, ko si namešča aparat)
in najpogosteje sledi hiter ter odločen
odgovor: »Globoko vdihnem in zadržim dihanje, odprem nosilno torbico
aparata, z močnim potegom odtrgam
varovalno plombo aparata, izvlečem
dihalno vrečo z dihalno cevjo in
ustnikom, preverim, če je plomba izvlečena …«
Zveni enostavno, kot je enostavno
voziti avto, upravljati VDL, uporablja-

ti pri svojem delu računalnik, govoriti
angleško, pa se je bilo vendarle vsega
tega treba naučiti.
Ob učenju teh in podobnih spretnosti smo šli čez kar nekaj faz, ki so podrobno opisane v različnih teorijah
učenja. Ni moj namen tokrat opisovati teh teorij; namen je samo opozoriti na končni cilj učenja: ko smo v
proces našega učenja, izobraževanja,
usposabljanja ali treninga vložili naš
trud in čas (tega za nas ne more storiti podjetje ali kdo drug) želimo, da

nekaj znamo, da na nekem področju
postanemo strokovnjaki, da počnemo
nekaj, kar je samo po sebi umevno.
Torej znamo varno voziti avto, z VDL
zanesljivo prevažati ljudi in material
v jami, s tujim poslovnim partnerjem
sproščeno spregovoriti angleško, voditi sodelavce, komunicirati in motivirati, brez nepotrebnega oklevanja
in spopadanja s teorijo si v pravem
trenutku, na pravi način namestiti samoreševalni aparat.
Zakaj podjetje vlaga v izobraževanje

PROCES



POTREBNA ZNANJA



PRIORITETE

STRATEGIJA



ŽELJE POSAMEZNIKA

MOTIVACIJA



DOBAVITELJI
IZOBRAŽEVANJA

PRIPOROČILA



OBLIKA
IZOBRAŽEVANJA

RAZPOLOŽLJIVA
ZNANJA



UČINKOVITOST
IZOBRAŽEVANJA

ANALIZA

OPIS DELOVNEGA MESTA

NAČRT
IZOBRAŽEVANJA

Vir: Živa Gorup Reichmann, Načrt izobraževanja
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svojih zaposlenih in kaj želi dobiti za
vloženi denar? Je izobraževanje investicija ali strošek?
Vlaganje in trošenje denarja za izobraževanje zaposlenih (za podjetje) ne
pomeni prav veliko, če ni v skladu s
cilji podjetja, če ni osredotočeno na
ključne procese, če ni vodeno in izvedeno profesionalno in če udeleženci
izobraževanj ne vedo natančno, zakaj so se izobraževanja udeležili. O
tem mora podjetje razmisliti že pri
pripravi programa, pri izbiri izvajalca
in udeležencev.
Cilji izobraževanja in usposabljanja
morajo biti jasno definirani in samo
tako so nam lahko v pomoč najprej
pri pripravi načrta in nato pri merjenju učinkov izobraževanja in usposabljanja.

NAČRTOVANJE
IZOBRAŽEVANJA

Preden pregledamo, kakšni so načini
spremljanja in merjenja učinkov izobraževanja, o čemer bomo pisali v naslednji številki Rudarja, moramo nekaj besed posvetiti tudi temu, kdo in

kaj vpliva na načrtovanje in uspešen
načrt izobraževanja.
Prav gotovo so to v prvi vrsti vodje. Ti
skupaj s sodelavci pripravijo predloge
za izobraževanje, usposabljanje oziroma pridobivanje tistih znanj, ki jih
skupina potrebuje, da lahko uspešno
opravlja delo.
Vpliv na nabor potrebnih znanj imajo
opis delovnega mesta in procesi, ki se
v nekem okolju odvijajo.
Nekatera izobraževanja imajo zaradi
določenih ciljev in strategije podjetja značaj prioritete. V okolju, kjer je
možnost izobraževanja prepoznana
kot motivacija in spodbuda za uspešno delo, se v načrt izobraževanja
vključijo tudi želje posameznika.
Izbor izvajalcev izobraževanja ter oblika izobraževanja sta odvisna od razpoložljivih znanj in drugih pogojev, ki
jih ima na razpolago podjetje.
Eno izmed pomembnih izhodišč za
pripravo novega načrta izobraževanja je ocenjevanje učinkovitosti izobraževanja preteklih obdobij.
Pri planiranju izobraževanja je torej
treba postaviti zelo konkretne in jas-

ne cilje.
Podjetje, ki je vložilo v izobraževanje
dostikrat nemajhna sredstva, iz tega
naslova pričakuje koristi, kot so: izboljšanje produktivnosti in večjo
ustvarjalnost zaposlenih, večjo skrb
za varno in kakovostno delo, manj
absentizma in fluktuacije, večje zadovoljstvo in občutek pripadnosti zaposlenih.
Seveda še tako dober načrt in še tako
jasno postavljeni cilji niso dovolj, če v
proces izobraževanja ne vstopajo na
drugi strani tudi motivirani sodelavci.
Če niso, potem mirno lahko rečemo,
da je izobraževanje strošek.
Ko pa v ta proces vstopajo udeleženci, ki vedo, da so tudi sami odgovorni za uspešnost izobraževanja,
da so soustvarjalci izobraževanja, za
katerega se morajo tudi potruditi, da
bodo svoje znanje prenašali na svoje
sodelavce, da bodo pridobljeno znanje (po)rabili za lažje in morda manj
stresno delo, potem lahko govorimo
o izobraževanju kot investiciji.
Majda Lampret

DVA PROMOCIJSKA MEDIJA
Uprava Premogovnika Velenje je konec marca imenovala projektno skupino, ki bo do konca junija pripravila novo predstavitveno brošuro, prospekt
Premogovnika Velenje in poskrbela za prenovo spletnih strani.
Skupino vodi Božena Steiner, člani pa
so še Dušan Čižmek, Tatjana Krenker,
Matjaž Kovač in Diana Janežič.
Premogovnik Velenje je zadnji prospekt izdal leta 1995, in ta je že v celoti pošel, poleg tega pa se je v družbi
zgodilo toliko sprememb, da zagotovo potrebuje novo predstavitveno
brošuro.
Leta 1997 pa so bile zasnovane prve
spletne strani Premogovnika Velenje,
ki so ob siceršnjih sprotnih dopolnitvah prav tako po desetih letih potrebne temeljitejšega pregleda in prenove, tako v skladu z novo celostno
grafično podobo družbe kot zaradi
številnih sprememb v njej.

Oba medija bosta v prvi vrsti namenjena zunanjim ciljnim javnostim z
namenom promocije Premogovnika Velenje in predstavitve njegove
osnovne dejavnosti – pridobivanja
premoga ter vseh drugih dejavnosti
in znanj, ki jih združuje v svojih zaposlenih.
Ko že pišemo o prenovi naših spletnih strani, morda v projektni skupini
najdemo kakšen izziv tudi iz zapisa,
objavljenega v Večeru 12. aprila prav
o spletnih straneh www.rlv.si.
»Pred natanko desetimi leti so se na
spletu pojavile spletne strani rudnika
lignita iz Velenja (ki se je takrat že
imenoval Premogovnik Velenje, op.

ur.). Desetletje sicer ni veliko, vendar
je z internetnega stališča to izredno
dolga doba. V tem času se je precej
stvari spremenilo in prav škoda je, da
skrbnikom ni uspelo zadržati vsebine,
ki so jo objavili pred leti.
Namesto tega vsa arhivska sporočila in drugi dokumenti segajo do leta
2005, dlje nazaj pa ne. Muzej premogovništva ne popravi vtisa prve strani.
Vse skupaj namreč deluje precej statično, obiskovalci strani pa praktično
ne morejo pripisati komentarja.«
Diana Janežič
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OB PRAZNIKU DELA O
DISKRIMINACIJI
Socialni partnerji doslej niso prepoznali diskriminacije na osnovi spolne
usmerjenosti v zaposlovanju in na trgu dela. Program evropske pobude
EQUAL »Partnerstvo za enakost« je pionirsko delo na tem področju.
Območna organizacija ZSSS Velenje je organizirala delavnico na temo
Ukrepi proti diskriminaciji v zaposlovanju, ki jo je vodila Tatjana Greif,
avtorica dveh priročnikov z istim naslovom za sindikate in delodajalce.
Program je podprt s sredstvi Evropskega Strukturnega sklada in MDDSZ
RS.
Slovenski partnerji programa so društvo ŠKUC, Združenje delodajalcev
Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Priročnika sta na razpolago v tajništvu sindikata, v elektronski
obliki pa tudi na sindikalnem portalu
http://portal/sites/Sindikat/default.
aspx in na spletni strani http://www.
ljudmila.org/lesbo/EQUAL/index.
htm.

ČLOVEKOVO
DOSTOJANSTVO JE
TEMELJNA CIVILIZACIJSKA
VREDNOTA.

Politika enakih možnosti ni sama sebi
namen. Realnost sodobnega sveta so
raznoliki kulturni vzorci in življenjski
slogi.
Evropske projekcije kažejo, da bo
v prihodnje naraščal delež žensk,
migrantov, hendikepiranih, starejših
delavcev, ljudi iz različnih manjšin in
ranljivih skupin - vsa ta raznolikost bo
postala del bodoče delovne sile.
Diskriminacija seksualnih manjšin
sodi med najbolj tabuizirane, najmanj
prepoznavne, prikrite in težko dokazljive oblike. Seksualna usmerjenost se
kot integralni del človekovih pravic
obravnava od obdobja po koncu 2.
svetovne vojne.
Človekove pravice seksualnih manjšin zadevajo tri temeljna področja:
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ČRNCI!

dekriminalizacijo homoseksualnosti,
zakonsko zaščito pred diskriminacijo na osnovi seksualne usmerjenosti
ter zakonsko priznavanje istospolnih
razmerij in družin. Zato je avtorica v
priročniku predstavila model, uporaben za različne oblike diskriminacije
v različnih panogah zaposlovanja, zasnovan na tej vrsti diskriminacije.

KAJ JE DISKRIMINACIJA?

Diskriminacija pomeni kršitev načela enakega obravnavanja. Za diskriminacijo zato šteje, če je neka oseba
obravnavana manj ugodno kakor
neka druga oseba. To pomeni razlikovanje, izključevanje, omejevanje
ali postavljanje v neenak položaj s ciljem, namenom ali posledico ogroziti

ali onemogočiti nekomu uveljavljanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Je vsakršno negativno razlikovanje
na podlagi osebnih okoliščin, kot so
spol, starost, rasa, nacionalnost,
kulturna različnost, izgled, fizična
ali mentalna oviranost, zakonski
stan, seksualna usmerjenost, spolna
identiteta, verska pripadnost itd., ki
nekoga postavljajo v neenak položaj,
prikrajšajo za enake možnosti ali kakorkoli izključujejo.
Prizadene lahko tako posameznika
ali posameznico kot tudi skupino
ljudi. Vsaka diskriminacija ni le nezaželena, temveč je protizakonita in
krivična ne glede na to, ali je namerna
ali nenamerna.

Znižuje kvaliteto delovnega življenja,
zdravja in počutja delavcev. Dopuščanje ene oblike diskriminacije pomeni dopuščanje vseh. Odlašanje in
prizanesljivost do nestrpnežev ne koristi nikomur, zato si ob kršitvah nikar
ne zatiskajmo oči.
Žrtve diskriminacije potrebujejo jasno sporočilo, da so njihove pravice
zaščitene, storilci pa, da so diskriminatorna dejanja nedopustna in protizakonita.

VRSTE DISKRIMINACIJE

Neposredna diskriminacija obstaja,
če je oseba zaradi osebne okoliščine
bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj
ugodno kot druga oseba.
Posredna diskriminacija obstaja, če
na videz nevtralne določbe, merila ali
ravnanje v enakih ali podobnih situacijah postavljajo osebo z določeno
osebno okoliščino v manj ugoden
položaj kot druge osebe.
Nadlegovanje je vsako vedenje ali ravnanje, ki ga prizadeta oseba dojema
in označi kot nezaželeno. Nezaželeno vedenje žrtev ponavadi občuti kot
žaljivo, poniževalno ali zastraševalno.
Kaj in kakšno je tisto obnašanje, ki je
nezaželeno, odloči prizadeta oseba
sama, ne glede na poglede drugih.
Če prizadeta oseba zavrne neko vrsto obnašanja kot nezaželeno, se to
smatra kot nadlegovanje.
Nadlegovanje je lahko verbalno, v
obliki šal, draženja, izzivanja, namigovanja, zbadljivk, vzdevkov, žalitev, pesmic itd. Lahko je v pisni obliki, prek elektronske pošte, grafitov,
plakatov ali slikovnega gradiva.
Diskriminatorna navodila so navodila,
naj se neka oseba diskriminira.
Viktimizacija se zgodi, ko je nekdo
obravnavan manj ugodno ali je deležen negativnih posledic zato, ker
se je pritožil zaradi diskriminacije ali
posredoval dokaze v zvezi zdiskriminacijo.

PREPREČEVANJE
NADLEGOVANJA IN
DISKRIMINACIJE

Temeljne osnove za politiko nediskriminacije in enakih možnosti v zaposlovanju so: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o uresničevanju načela
enakega obravnavanja in Evropska

Direktiva o zaposlovanju.
Obstajata dva glavna načina preprečevanja in odpravljanja diskriminacije: politična (zakonodajna) pot in
pravna pot.
Politična pot pomeni spremembe zakonodaje (ukinjanje diskriminatorne
in uvajanje zaščitne zakonodaje).
Pravna pot pa vodi prek pravosodnega sistema in sodišč na podlagi ustavnega, nacionalnega in mednarodnega prava.
Delavec, ki meni, da delodajalec ne
izpolnjuje obveznosti iz delovnega
razmerja ali krši katero od njegovih
pravic iz delovnega razmerja, lahko
od delodajalca pisno zahteva odpravo kršitev oziroma izpolnitev svojih
obveznosti.
Če delodajalec v roku osmih delovnih
dni po vročitvi pisne zahteve delavca
ne izpolni svojih obveznosti oziroma
ne odpravi kršitev, lahko delavec v
roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo
kršitev zahteva sodno varstvo pred
pristojnim delovnim sodiščem.
Vsako reševanje sporov po sodni poti
je povezano z razmeroma dolgotrajnimi postopki in velikimi finančnimi
stroški. Zato je pomembno, da delodajalci omogočijo čim bolj učinkovito
reševanje sporov.

POSTOPEK ZA MIRNO
REŠEVANJE SPOROV

V interesu žrtve diskriminacije je, da
ta čim prej preneha. V dobrobit zaposlenih delavcev pa tudi v interesu
delodajalcev je pravočasno in učinkovito reševanje sporov zaradi diskriminacije znotraj podjetja, preden bi se
prizadeti odločili za rešitev spora po
sodni poti.
Ravno tako je v prid delodajalcu čim
prej odpraviti zaviralne faktorje ter se
tako izogniti sodnim stroškom in denarni odškodnini.
Možni so naslednji koraki:
- možnost pritožbe žrtve diskriminacije,
- razumen pogovor z obema vpletenima stranema,
- poskus rešitve problema po mirni
poti,
- storilcu je treba dati razločno vedeti,
da ima nezaželeno vedenje negativne posledice za žrtev in delovni
kolektiv,

- doseči je potrebno pomiritev med
žrtvijo in storilcem,
- izrek opomina storilcu,
- opravičilo žrtvi diskriminacije.
Študije kažejo, da ima uspešna proti-diskriminacijska politika podjetij
neposredni vpliv na dobre poslovne
rezultate, sproščeno in ustvarjalno
delovno klimo, motiviranost in zadovoljstvo z opravljenim delom, visoko
storilnost, kreativnost, inovativnost,
nižjo bolniško odsotnost, nizko fluktuacijo, manjše število delovnih sporov,
nižje sodne stroške in odškodnine.

DRUŽINI PRIJAZNO
DELOVNO MESTO
V zadnjem času se posveča velika
pozornost razvoju delovnih mest, ki
upoštevajo usklajevanje delovnega in
zasebnega življenja.
Družini prijazno delovno mesto je
tisto, ki upošteva potrebe delavcev
izven delovnega časa, na primer skrb
za partnerja ali partnerko, nego bolnega partnerja, skrb za otroke, skrb
za starše ali stare starše, porodniški
in starševski dopust. Pri tem je nujno
upoštevati sodobno raznolikost družin in partnerskih razmerij.

PRIPRAVNIŠTVO
Za novo zaposlene delavke in delavce
je zelo pomemben proces uvajanja v
delo. Faza uvajanja je koristna ne le
za nove sodelavce, temveč tudi za že
zaposleno osebje, saj ponuja priložnost medsebojnega spoznavanja in
prilagajanja ter ustvarjanja kreativne
delovne atmosfere.
Uvajanje v delo je obenem dobra
priložnost za ozaveščanje o enakih
možnostih. Prepoznavanje razlik med
sodelavci v kolektivu, njihovo poimenovanje in upoštevanje, je neizogibni
del nove etike v zaposlovanju, ki je
vse bolj povezana z raznolikostjo delovne sile.
Po priročniku Ukrepi proti
diskriminaciji o zaposlovanju
za sindikate in zapisih z delavnice
pripravil Tomo Lipnik

APRIL 2007| 19

VAŠE MNENJE

DELO, PRI DELU, Z DELOM
V naši anketi smo tokrat pobarali nekaj sodelavcev o delu. Ujeli smo jih
ravno ob tem, ko so prejemali marčevsko plačo. Torej smo jih vprašali, če
so zadovoljni s svojim delom, je delo vrednota, so zadovoljni s plačo, pa z
delodajalcem in nenazadnje, če bodo praznovali praznik dela.
Halil Paloš, Proizvodnja: »Prej sem
delal pri vzdrževanju, odkar sem invalid, pa delam kot črpalec vode v revirju. Z delom sem zelo zadovoljen, želim si le, da bi mi zdravje služilo. Delo
mi veliko pomeni, bil sem že tudi dlje
časa na bolniškem dopustu, pa sem
komaj čakal, da sem bil toliko zdrav,
da sem se lahko vrnil na delo.
Rad sem med svojimi sodelavci, druženje z njimi mi veliko pomeni in mi
daje dovolj poguma za življenje. Še
kakšni dve leti imam do upokojitve,
osemnajst let sem delal v tujini, vsa
druga leta pa v Premogovniku Velenje. Premogovnik je dobra firma, že
sedaj me skrbi, kako jo bom pogrešal,
ko se bom upokojil.
Delo je pomemben del mojega življenja, tudi 1. maj bom praznoval, z
družino bomo šli malo v toplice. Zadovoljen sem z vsem, tudi s plačo, čeprav bi se kaj večje, seveda, ne branil.
Moj moto je, da je treba zadovoljstvo
poiskati v tistem, kar imaš.«
Bogdan Kristavčnik, Proizvodnja:

»Že deset let delam kot rudar na odkopu, svoje delo imam rad in me veseli.
Odkar sem zaradi rehabilitacije noge
delal eno leto zunaj jame, sem še posebej rad znova med sodelavci v jami,
saj se razumemo 100-procentno.
S plačo sem zadovoljen. Že če bo
tako ostalo, bo super, če bo pa kakšen evro več, bo pa še boljše.
Prvi maj praznujemo vsako leto, z
družino gremo na Graško Goro,
praznovanje pa pripravi tudi turistično društvo Ravne-Pristava, kjer se
okrepčamo z golažem, ki ga skuhajo
domači lovci, lovec pa sem tudi jaz,
potem obiščemo še sorodnike in se
imamo lepo. Doma sem v Gaberkah,
ki so še posebej lep kraj.«
Toni Rajh, Strojni remont HTZ: »Delam v remontni delavnici, z delom
sem včasih zadovoljen, včasih pa ne,
prav sedaj imamo bolj težko delo.
Imam že dvaintrideset let delovne
dobe, od tega trideset let pri Premogovniku oziroma HTZ.
S firmo sem zadovoljen, praznik dela

pa smo včasih bolj praznovali, ker so
bili časi bolj, kaj pa vem, recimo, bolj
delavski. Na Graško Goro smo včasih
redno hodili, zadnja leta pa ne toliko,
tudi kakšnih posebnih načrtov za letos še nimam, kakšen piknik pa ver-

Halil Paloš

Bogdan Kristavčnik

Toni Rajh
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jetno že bo.«
Boris Verdnik, Elektro služba - jama:
»Delam pri montaži jamske opreme,
delo je zahtevno, a meni je všeč. Že
v srednji šoli sem se odločil za takšno
delo, elektrika me je ves čas veselila,
rad delam z njo.
Delam že pet let, ves čas v Premogovniku Velenje, ki je stabilna firma, kjer
je vse urejeno, kot je treba, tudi glede
plače se ne pritožujem.
Prvi maj bom praznoval v Čateških
toplicah in se že veselim.«
Marjan Voršnik, Proizvodnja: »Pomočnik rudarja na odkopu sem, včasih je delo bolj naporno, včasih manj,
pač odvisno od delovnih razmer.
Z delom sem zadovoljen, plača pa bi

lahko bila boljša, tako kot je pred leti
že bila. Dobro pa je to, da je plačilo
redno. Prav zaradi tega je zame Premogovnik dobra firma.
Prvomajske praznike bom preživel
doma, privoščil pa si bom malo športa in kakšen izlet v naravo.«
Osman Aletić, OUTN: »Sem strežnik
mehanizacije, z delom sem najbolj
zadovoljen, kadar vse poteka normalno, s plačo pa nisem najbolj zadovoljen, ker je življenje vse dražje, plača
pa ostaja enaka, kot je bila.
Delo mi je vrednota, zato praznik
dela praznujem, v prostih dneh bova
šla z ženo malo naokrog, v naravo, na
kopanje, izlet.«
Mirko Belec, Priprave: »Sem rudarski

nadzornik na Pripravah, v Premogovniku delam od leta 1991, z delom
sem zelo zadovoljen. Glede na vso
situacijo v Sloveniji je Premogovnik
odlična firma, lahko smo srečni, da
delamo v njem.
Delo je zame nuja in vrednota, s plačo sem zadovoljen. Le tako naprej!
Prvi maj bom praznoval, malo s prijatelji, s punco, na kakšnem pohodu,
malo ven iz mesta. Mogoče bomo
nekaj dni celo delali, bomo videli,
kakšne bodo odločitve vodstva. Četudi bomo kakšen dan delali, bo še
vedno ostalo dovolj časa za praznovanje, izlete in razvedrilo.«
Dragica Marinšek,
foto Diana Janežič

Delavke in delavci, upokojenke in upokojenci
Premogovnika Velenje in njegovih povezanih družb
SIMBOLI SE PRODAJAJO
VREDNOTE OSTAJAJO
ŽIVEL PRVI MAJ!
Iskrene čestitke ob prazniku dela.
Sindikat Premogovnika Velenje
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POMEMBNO JE SOŽITJE
Vlado Molnar bo letos izpolnil dvainštirideset let, od leta 2004 je rudarski
inženir in poslovodja v obratu Proizvodnja za področje Jame Preloge, pred
tem pa je bil rudarski nadzornik.
V Premogovniku Velenje se je leta 1985 zaposlil kot rudarski tehnik, po dobrih petnajstih letih dela pa se je odločil za študij ob delu, ki ga je pred temi
leti uspešno zaključil.
Je zelo komunikativen, tisti, ki ga poznajo, pravijo, da je vedno prijazen, tisti, ki z njim delajo, pa vedo, da ima rad timsko delo in dobre odnose med
sodelavci.
Ali hranite kakšno stvar iz mladih
let?
Iz mladosti hranim predvsem stvari iz
časa, ko sem se ukvarjal z atletiko. To
so medalje, diplome, kakšne šprinterice in tudi kakšen dres je še shranjen.
Katera je bila vaša najboljša ocena v osnovni šoli?
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Najboljša ocena je bila petka, v glavnem so bile štirice, trojka pa je bila
najslabša.
Kdo je na družinski sliki iz vaše
mladosti?
Moja družina: oče, mama, starejši sestri, mlajši brat in jaz.
Na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?

To je ravno čas, ko tretja izmena zaključuje ciklus prejšnjega dne, zato
vedno premišljujem o tem, ali je bilo
delo opravljeno tako, kot je bilo naročeno, brez nezgod, večjih zastojev
ali okvar.
V mislih pa sem že tudi pri tem, kako
organizirati delo za dan, ki ga začenjamo, da bodo zastavljeni cilji do-

Vlado letos na Krvavcu ...

seženi.
Kako bi predstavili svoje podjetje
v dveh stavkih?
Premogovnik Velenje je eden izmed
najbolj moderno opremljenih premogovnikov na svetu, ima jasno zastavljene cilje, pravilno strategijo in
vizijo.
Kakšen poklic ste si želeli pri desetih letih?
Če bi me takrat kdo vprašal, kaj bom
postal, bi verjetno odgovoril, da bom
profesionalni športnik, atlet.
Na koga ali kaj se pri svojem delu
lahko najbolj zanesete?
Najbolj se lahko zanesem nase, potem pa na svoje ožje sodelavce v
obratu Proizvodnja, zanesti pa se moram tudi na vse, ki kakorkoli sodelujejo pri proizvodnji premoga, saj brez
medsebojnega razumevanja ne moremo doseči predvidene proizvodnje
oziroma vseh zastavljenih ciljev.
Kaj najraje delate, kadar nič ne
delate?
Takrat berem knjige, poslušam glasbo, si krepim telo in duha s sprehodi
z družino, kolesarjenjem ali z vožnjo
z rolerji.
Katero besedo bi pripisali sebi: re-

... in leta 2004 na Triglavu.

klamacija, kulinarika, reinkarnacija,
rekreacija? In zakaj?
Če bi omenil kulinariko, lahko rečem,
da sem gurman, čeprav mi ni videti.
Sicer pa bom izbral rekreacijo, saj
kadar imam čas, smučam, kolesarim,
drsam, rolam in še kaj bi se našlo.
Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile
sanje?
Že od rojstva sem v Velenju, zato me
ne mika, da bi živel kje drugje. Tukaj
mi je dobro.
Če pa bi se mi pojavile kakšne sanje,
bi jih začel takoj uresničevati. Verjetno pa bi se te sanje ustavile kje ob
morju.
V kateri kulturni ustanovi vas lahko največkrat srečamo?
Največkrat sem v knjižnici, če ne zaradi sebe pa zaradi družine, saj vsi
radi beremo, povprečno vsak vsaj
knjigo na teden.
Čim več daješ, tem več imaš. Se
strinjate?
Se strinjam, vendar v sedanjem času
hitrega tempa življenja ljudje vedno
bolj gledajo na to, kako bi prejemali, pozabijo pa na to, da je treba tudi
dajati.
Kdo ali kaj vam v življenju največ

pomeni?
Kdo? To je moja družina: žena Marija
ter hčeri Ines in Tjaša. Kaj? To pa je
sožitje, tako v privatnem življenju kot
pri delu, in varno delo.
Katere so tri vaše dobre lastnosti?
Sem komunikativen, zato nimam težav v odnosih z ljudmi, sem vztrajen,
saj le redko vržem puško v koruzo, in
kot tretje sem sistematičen, vse, česar
se lotim, skrbno načrtujem in potem
tudi izpeljem.
Kaj bi spremenili pri sebi?
Če bi kaj spreminjal, bi hotel biti malo
večji flegmatik, kajti nekatere stvari,
na katere sploh nimam vpliva, me velikokrat sekirajo.
Moja druga želja pa je, da bi znal večkrat v komunikaciji uporabiti pravilo
zlatega molka, saj vsi ljudje niso sposobni sprejeti resnice.
Kateri moto vas spremlja skozi
življenje?
Že od mladih let, ko sem se ukvarjal s
športom, me spremlja moto: »Pomagaj vsakemu, ki pomoč potrebuje ali
jo pričakuje, ne glede na to, ali ti bo
usluga kdaj vrnjena.«
Dragica Marinšek
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FOTO HANS

HTZ ZBUDIL POZORNOST NA
SEJMU MEGRA
HTZ je od 27. do 31. marca sodeloval na 20. mednarodnem sejmu
gradbeništva in gradbenih materialov Megra v Gornji Radgoni. Predstavil se je s programi Sonelex (fotovoltaika), Candex (krmiljenje in nadzor v
eksplozijskem okolju), Aquavalis (nano filtracija pitne vode), elektro in strojnimi instalacijami programa ESTO ter ponudbo rudarskih programov in
centra za usposabljanje in izobraževanje.
Na sejmu Megra je bil letos dan velik
poudarek obnovljivim virom energije
in okolju prijaznega pridobivanja energije, zato je projekt velike sončne
elektrarne do 1 MW vzbudil primero
pozornost. Še toliko bolj, ker je HTZ
na strehi hale B, kjer je razstavljal,
postavil manjšo sončno elektrarno z
močjo 2,35 kW, ki je bila opremljena
s prikazovalnikom vseh pomembnih
podatkov.
»Na Megri se je HTZ letos predstavil
predvsem z novimi programi, ki jih
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šele razvijamo, novost pa je bila tudi,
da smo se na razstavnem prostoru
predstavljali skupaj s HSE Investom
in Bisolom iz Velenja, ki proizvaja
fotovoltaične module. Za to smo se
odločili zaradi medsebojnega sodelovanja, in sicer v primeru HSE Investa
pri projektu velike sončne elektrarne,
pri Bisolu pa zaradi uporabe njihovih
modulov pri dosedanjem razvoju
programa fotovoltaike,« je najprej
povedal direktor HTZ IP dr. Vladimir
Malenković.

SONČNA ENERGIJA IMA
PRIHODNOST
Kot je v nadaljevanju razložil dr. Malenković, je fotovoltaika zelo zanimivo področje, ki dobiva vedno večjo
veljavo v Evropi in svetu. »To je ena
najhitreje rastočih panog in njena
povprečna rast v zadnjih petih letih je
med 35 in 40 odstotkov. Zanimivo je
tudi, da je v tej panogi povpraševanje
večje od ponudbe. Zahteve EU za
zmanjševanje izpustov CO2 so vedno večje in bodo še naraščale. Med

evropskimi državami, ki namenjajo
fotovoltaiki največ pozornosti, prednjači Nemčija.«
Razvojna skupina v HTZ že dve leti
dela pri projektu sončne elektrarne in
v tem času je pridobila potrebna znanja. V HTZ so se odločili, da ne bodo
proizvajalci opreme za te elektrarne,
temveč bodo usposobljeni za pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj,
montažo, vzdrževanje opreme in naprav, izobraževanje ter poprodajne
aktivnosti.
Začetek projekta predstavlja lanska
postavitev male sončne elektrarne
4,5 kW na strehi PV Investa na Starem jašku, od takrat do danes pa so
že prodali nekaj manjših elektrarn
posameznikom in podjetjem.
Sedaj je v ospredju postavitev velike
sončne elektrarne moči do 1 MW na
travniku med Klasirnico in Velenjskim
jezerom in v letu 2008 naj bi bil projekt zaključen.
Energija, pridobljena v tej elektrarni,
bo šla v omrežje, objekt pa ne bo
namenjen le pridobivanju energije,
temveč bo vzorčni primer in bo
turistično zanimiv s prikazom pridobivanja energije iz sončne svetlobe in
z vsemi spremljajočimi informacijami
v zvezi s tem.

DO ČISTE PITNE VODE Z
NANOTEHNOLOGIJO

Drugi nov in pomemben projekt, na
katerega stavijo v HTZ, se imenuje
Aquavalis in je aktualen slabo leto. Pri
tem HTZ sodeluje z inštitutom za raziskavo materialov iz Tomska v Rusiji,
s katerim so navezali stik lani. Gre za
zelo velik inštitut in raziskave nanotehnologije so le eno od številnih
njegovih področij.
Dr. Malenković: »Uporabnost nanotehnologije je zelo široka, pri tem
pa gre za postopek, da se kakršen
koli material po posebni tehnologiji
obogati z drugim materialom, pri
čemer se lastnosti prvega materiala
izboljšajo. V konkretnem primeru gre
za to, da se polimerna vlakna »obogatijo« z aluminijevim nano prahom,
s čimer se doseže visoka kakovost
filtracijskega materiala, ki omogoča
filtracijo delcev do velikosti 10 m-9.
To je vrhunska tehnologija in primerljivi z njo sta samo še reverzna
osmoza in keramični filtri, ki pa sta

dražji in zahtevnejši za izdelavo. Nanotehnologija tudi omogoča izvrstno
filtracijo pri bistveno večjih tlakih in
pretokih, kar je pomembno za uporabo v industriji.«
Kakovost filtracije so v HTZ preverili
tudi na Kemijskem inštitutu v Ljubljani
in zagotovljena je bila 99,999999- do
celo 100-odstotna čistost vode. Ti filtri odstranjujejo vse delce, bakterije in
viruse na elektrostatičnem principu.
Zelo so primerni za filtracijo vode pri
zunanji uporabi (pohodniki, vojska), v
gospodinjstvih in industriji.
Kot je povedal direktor HTZ, Inštitut iz
Tomska išče partnerja za finalizacijo,
to je za izdelavo končnega proizvoda
iz dobavljenih materialov.
V HTZ so izdelali poslovni načrt, ki
ga je potrdila uprava Premogovnika
Velenje, sedaj pa bodo z zunanjo institucijo opravili kvalitetno tržno analizo. V marcu so sklenili dolgoročno
pogodbo z inštitutom iz Tomska in
v skladu z njo že dobivajo materiale,
poleti pa naj bi končne izdelke že
začeli ponujati v Sloveniji.
Za trženje pa bodo morali poiskati
tretjega partnerja pri tem projektu,
kajti v HTZ tega področja niso sposobni obvladovati.

ZA VSAKIM PROJEKTOM
STOJIJO LJUDJE

Na Megri je bilo po besedah dr.
Malenkovića za oba projekta izjemno zanimanje. Za fotovoltaiko zaradi
dokaj spodbudne politike, ki tudi
v Sloveniji motivira uporabnike za
sončne elektrarne, za filtracijo vode z
nanotehnologijo pa zaradi te novosti,
ki v Sloveniji, kljub ponudbi različnih
sistemov za filtracijo vode, nima
neposredne konkurence.
»Ocenjujem, da smo se na sejmu dobro predstavili in dosegli svoj namen,
seveda pa nas sedaj čaka izjemno veliko dela. Vsi ti programi so povezani z
določenim tveganjem, saj gre za nove
projekte, ki jih ni mogoče izpeljati čez
noč. Zaradi visoke tehnologije in veliko znanja je dodana vrednost pri teh
poslih neprimerno večja kot v večini
drugih projektov, ki smo jih uvajali.
Seveda pa brez usposobljenega
kadra še tako dobri projekti ne morejo živeti. Sodelavce, ki naj bi delali
pri teh projektih, imamo predvidene,
se pa s Premogovnikom Velenje do-

govarjamo tudi o nadgradnji znanj,
kajti nekaterih, potrebnih za te projekte, še nimamo. Zato izvajamo
ciljno izobraževanje, da usposobimo
sodelavce za delo na strojnem in
elektro področju, pri načrtovanju profilov bomo sodelovali s Šolskim centrom Velenje oziroma MIC-em. Nekaj podatkov o virih, ki jih imamo, in
rezervah nam bo prinesel tudi projekt
celovite optimizacije procesov.
Koliko delovnih mest zagotavljata
oba projekta, je težko oceniti, saj gre
za ciklično delo. Pri zagonu projekta
fotovoltaike sta potrebni razvojna
ekipa, recimo treh sodelavcev, in izvedbena ekipa, ki jo pri nas imamo s
sodelavci v ESTO. Ko je sončna elektrarna postavljena in dela, ne potrebuje več neposredno zaposlenih.
Pri filtraciji vode pa bi v prvi fazi
potrebovali okoli 15 zaposlenih,
pomembno pa je, da so pri tem projektu
dela zelo primerna tudi za invalide.
Pri projektu velike sončne elektrarne
zelo dobro sodelujemo tudi s PV
Investom, ki nam nudi pomoč pri
zbiranju podatkov in pridobivanju
dovoljenj. Tudi zato podpiramo idejo
podjetniškega inkubatorja, ki je primeren za pomoč prav pri tovrstnih projektih,« je sklenil dr. Malenković.
Diana Janežič
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INŠTITUT ERICo ZA DAN
ZEMLJE IZOBRAŽUJE
Tudi letos je Inštitut za ekološke raziskave ERICo Velenje Dan Zemlje - 22.
april - obeležil delovno in s prireditvijo. V dneh okoli Dneva Zemlje med
18. in 23. aprilom je potekal tradicionalni okoljski projekt »Odpadek naj ne
bo samo odpadek«, ki se ga je letos udeležilo okoli 440 sedmošolcev vseh
šol iz Velenja, Šoštanja in Šmarnega ob Paki.
Projekt je vsako leto namenjen
spoznavanju učencev z ravnanjem z
odpadki. Cilj izobraževanja je učence
seznaniti z gospodarjenjem z odpadki v domačem okolju, poudarek pa je
na ločenem zbiranju odpadkov, saj
lahko tudi mladi v domačih gospodinjstvih s tem načinom mnogo doprinesejo k boljšemu okolju.
Pri projektu si ogledajo računalniško
predstavitev v domu krajanov v Stari
vasi, na terenu si ogledajo ekološke
otoke za ločeno zbiranje, iz Stare

Vasi jih pot popelje do podjetja DINOS ter na osrednje komunalno
odlagališče z zbiralnico odpadkov.
Projekt je zasnovan tako, da ob poti
spoznajo različne oblike gospodarjenja z odpadki, kot to prakticiramo
v Velenju.
V sklop projekta sodi tudi naloga
- izdelovanje skulptur in izdelkov iz
odpadne embalaže. Letos mladi ustvarjajo na temo »Ko odpadki oživijo«
z izdelavo skulptur rastlin ali živali.
Najboljši izdelki vseh oddelkov so v
projektu nagrajeni s praktičnimi nagradami.

KAKO ČISTE SO VODE
ŠALEŠKE DOLINE

Zaključno prireditev drugega projekta »Varujmo in ohranimo Šaleško
dolino« smo ob Dnevu Zemlje s soorganizatorjem Medobčinsko zvezo
prijateljev mladine Velenje pripravili
v centru Nova 23. aprila, kjer so ustvarjalci najboljših plakatov v projektu
Varujmo in ohranimo Šaleško dolino
predstavili svoje izdelke.
Projekt je najstarejši izobraževalni
projekt inštituta ERICo in vsako leto
vse osmošolce sistematično seznanja
s stanjem okolja v Šaleški dolini in
okoljevarstvenimi dosežki nekoč in
danes. Ker se na okoljskem področju
vsako leto zgodi mnogo novega, je
snov projekta vsako leto aktualna
tudi za učitelje in spremljevalce. V
tem šolskem letu so učenci ustvarjali
plakate na temo »Kako čiste so vode
Šaleške doline«. Na plakatih so z
različnimi likovnimi tehnikami, pa
tudi z besedo prikazali, kakšna so bila
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vodna okolja naše doline in kakšna si
želijo, da so.
V preteklih letih smo ob že utečenih
programih pripravili nekaj novih programov o odpadkih za predšolske
otroke in osnovnošolce prve triade. V
proces izobraževanja vključimo tako
ključne starostne skupine.
V starostni skupini 4 do 6 let malčki že
tri leta spoznavajo v igrici zabavnega
in zanimivega smetarja Janka Balabanka. Ta ima posode za smeti, ki
oživé in s katerimi se celo pogovarja.
V projektu za učence prvih in drugih
razredov devetletke pa animatorja
odigrata vlogi prijaznih smetarjev
in najmlajšim pokažeta, kako lahko
z ločevanjem odpadkov pomagajo
naravi in sebi. Projekt smo poimenovali »Otroci znamo ravnati z odpadki«,
dogaja pa se ponavadi kar pred posodami za ločeno zbiranje odpadkov
na dvoriščih osnovnih šol. Zadnji dve
leti je nov projekt »Grejmo se pametneje«, ki najstarejše osnovnošolce
ozavešča za varčevanje s toplotno
energijo in jih animira na skupinskih
delavnicah.
Tudi pravilnega ravnanja z okoljem
se moramo naučiti in če se to zgodi
že v rani mladosti, toliko bolje. Otroci
in učenci vseh generacij iz Šaleške
doline so tega znanja deležni že petnajst let, vsako leto dobivajo nove in
aktualnejše informacije, kaj in kako
storiti za lepše okolje. O okolju, odpadkih in smotrni rabi energije ne le
da govorijo, v projektih se z okoljskimi problemi tudi konkretno soočajo
in jih spoznavajo v naravi, na terenu.
Matjaž Šalej

USPEŠEN START KARBONA
Od leta 2005 do danes je bilo v Karbonu polno sprememb, saj so postali
povezana družba, se lastninili, pridobili nekaj novih programov in bili ob
vsem tem v letu 2006 poslovno uspešni.
Od leta 2005 do danes je bilo v Karbonu polno sprememb, saj so postali
povezana družba, se lastninili, pridobili nekaj novih programov in bili
ob vsem tem v letu 2006 poslovno
uspešni.
Gremo po vrsti! Najprej so se lani v
Karbon, ki je bil v 100-odstotni lasti
Premogovnika Velenje, prezaposlili
štirje sodelavci. Osnovno dejavnost,
to je razgradnja izrabljenih motornih
vozil, so nadgradili z gospodarjenjem
z odpadki za mater in vse povezane
družbe ter jo uspešno izvajali tako z
organizacijskega kot finančnega vidika, zmanjšali stroške za ravnanje
z odpadki za Premogovnik na minimum in povečali stopnjo predelave
odpadkov.
V drugi polovici leta pa se je Karbon
še lastninsko preoblikoval, kar je bilo
po besedah direktorja Karbona Francija Lenarta za štiri zaposlene in 21
sodelavcev, ki opravljajo dela zanje, a
so zaposleni v HTZ, precejšnja obremenitev.
»Dve tretjini leta smo intenzivno pripravljali dokumentacijo za lastninjenje in septembra je bilo podpisano
pismo o nameri med Dinosom, Saubermacherjem Slovenija, PUP-om in
Premogovnikom Velenje o tem, da se
Karbon lastninsko preoblikuje. Nova
družbena pogodba je bila podpisana
novembra in 29. decembra 2006 so
bile spremembe Karbona vpisane v
sodni register.«
Solastniki Karbona so: po 25,1-odstotna lastnika sta Dinos Ljubljana in
Saubermacher Slovenija, PUP ima
23,8-odstotni delež, Premogovnik Velenje 11-odstotnega in trije zaposleni
v Karbonu vsak po 5 odstotkov.
To lastninsko preoblikovanje naj bi
omogočilo večjo dobičkonosnost
dejavnosti, produktivno zaposlitev
čim večjega števila ljudi iz poveza-

Franci Lenart, v ozadju 6.500 m2 dodatnih površin, ki jih je Premogovnik
Velenje sprostil za razvojne programe družbe Karbon.

nih družb Premogovnika ter izrabo
razpoložljivih in nepotrebnih površin
Premogovnika Velenje.

SODELOVANJE S
SOLASTNIKI JE DOBRO

Več solastnikov prinaša koristi, pa tudi
več dogovarjanja. S prejšnjim 100odstotnim in sedanjim 11-odstotnim
lastnikom, Premogovnikom Velenje
in HTZ IP, so podpisali 10-letno pogodbo o sodelovanju, ki opredeljuje
dejavnost gospodarjenja z odpadki
in s to dejavnostjo Premogovnik tudi
zadovoljuje svoje lastniške interese v
Karbonu. Ob tem Karbon uporablja
poslovni prostor in najema delovno
silo v Premogovniku oziroma HTZ IP.
Lenart: »Saubermacher Slovenija in
Dinos bosta verjetno svoje poslovne
interese intenzivneje pokazala v drugi

polovici leta, ko bodo pripravljeni
razvojni načrti Karbona. Sodelovanje
s tema solastnikoma pa lahko že sedaj ocenim kot zelo dobro, predvsem
na področju sekundarnih surovin, saj
skušamo iskati najbolj optimalne poti
predelave odpadkov za doseganje
čim večjega poslovnega učinka.«
Organizacijsko je Karbon postavljen
tako, da ima skupščino in letos so
imeli že dve. Na ustanovni, 5. februarja, je bil za predsednika imenovan
član uprave Dinosa g. Omerza, za
direktorja Karbona pa za štiri leta potrjen Franci Lenart.
Na drugi letošnji skupščini 5. aprila pa
so potrdili poslovno poročilo za leto
2006, letni delovni načrt za letos in se
seznanili z razvojnim načrtom, ki ga
bodo dopolnili s poslovnimi in razvojnimi interesi solastnikov.
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DESETKRATNO POVEČALI
PRIHODEK

Da so v Karbonu lani res dobro delali,
govorijo številke. V enem letu so povečali obseg proizvodnje za 10 krat.
V letu 2005 so imeli 39 milijonov SIT
prihodkov, lani pa kar 336 milijonov
SIT in skoraj 2 milijona SIT dobička.
Razgradnjo vozil so tri leta izvajali
pod začasno koncesijo, letos februarja pa so skupaj z Dinosom in HTZ za
isto koncesijsko območje dobili petletno koncesijo. To dejavnost želijo
opravljati še naprej na podoben način
kot do sedaj, in sicer v Karbonu poskrbijo za organizacijo, management
in finance, operativno pa ta dejavnost
poteka na območju Premogovnika
Velenje in s sodelavci iz HTZ IP.
Kar zadeva odpadke skladno z dovoljenji zbirajo vse odpadke, le za zbiranje odpadne embalaže, nevarnih in
komunalnih odpadkov so posredniki.
Za mestno občino Velenje skladiščijo
zapuščena vozila.

KAKŠNI PA SO NAČRTI?

Lenart: »Sedaj iščemo nove programe in prihodke ter hkrati ažuriramo
razvojni načrt 2008-12, v katerem naj
bi se novi lastniki aktivno prepoznali

v novih programih.
Karbon se pojavlja kot nov akter na
področju ravnanja z nekomunalnimi
odpadki v Zgornji Savinjski in Šaleški
dolini, z vizijo širjenja tudi na del Koroške, saj predvidevamo, da celjski
center za zbiranje odpadkov ne bo
mogel pokriti celotnega območja.
V kratkem bodo zaživeli trije programi, in sicer razvrščanje in predobdelava ločenih frakcij odpadkov (plastika, steklo, kovine) za SAŠA regijo,
v sodelovanju z družbo ZEOS pripravljamo načrt ravnanja z odpadno
električno in elektronsko opremo za
to območje, pripravljamo pa še program priprave umetnih zemljin.
V te programe naj bi letos vložili okoli
150.000 € investicijskih sredstev. Del
bo sredstev Karbona, del pa iz odstopljenih sredstev HTZ IP, saj bodo delovna mesta namenjena tudi za invalide.
Pri programu razgradnje motornih
vozil smo naredili korak dlje in oddali ponudbo za izvajanje koncesije s
ceno 0 €, kar pomeni, da bomo izpad
prihodka v višini 0,008 € na kilogram
teže vozila nadomestili z racionalizacijo dela in boljšo prodajo sekundarnih surovin.«
V Karbonu razmišljajo o nadgradnji
programov s centrom za razvrščanje

in predobdelavo nekomunalnih odpadkov, pripravo alternativnih goriv
in reciklažo gradbenega odpada. Lani
so program za peletiranje lesne biomase pripeljali do idejnega projekta
in investicijskega elaborata in po potrditvi naj bi letos zaživel. Za investicijo nameravajo črpati sredstva iz strukturnih skladov in bančni kredit, imajo
pa tudi ponudbe tujih investitorjev,
saj je zanimanje za uporabo lesne
biomase veliko.

NOVA DELOVNA MESTA
Pri obstoječih programih načrtujejo,
da bodo pri razgradnji motornih vozil
že v maju zaposlili 3 delavce, in sicer
s trga delovne sile, saj morajo zmanjšati ceno delovne sile. Iz HTZ IP bodo
zaposlili 4 delavce pri ravnanju z odpadno embalažo in ločenem zbiranju
frakcij, pri programu priprave umetnih
zemljin pa načrtujejo 6 novih zaposlitev. Kadrovsko se bodo krepili, kolikor
se da s sodelavci iz povezanih družb,
sicer pa tudi s trga delovne sile, kjer je
ta tudi do 50 odstotkov cenejša, saj njihovi programi imajo majhno dodano
vrednost.
Diana Janežič

INKUBATOR SAŠA ZA PRVI
ROJSTNI DAN
Skoraj za prvi rojstni dan si je družba PV Invest podarila veliko obveznost
in nalogo: s 14. sopodpisniki pisma o nameri je položila temeljni kamen za
ustanovitev regionalnega podjetniškega inkubatorja SAŠA.
Pismo so 3. aprila v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra podpisali direktorji družbe PV
Invest, Šolskega centra Velenje, TehnoCentra Univerze v Mariboru, rektor Univerze v Mariboru, direktorica
Savinjsko-šaleške območne razvojne
agencije ter župani oziroma predstavniki desetih občin regije SAŠA.
Pred podpisom pisma o nameri je
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župan Mestne občine Velenje Srečko
Meh izrazil veliko zadovoljstvo nad
takšnim sodelovanjem in povezovanjem lokalnih skupnosti, gospodarskih družb in izobraževalnih institucij
ter poudaril pomen podjetniškega inkubatorja za Velenje in celotno regijo
SAŠA.
O projektu sta več spregovorila direktor družbe PV Invest, Drago Po-

točnik, ki je bil pobudnik projekta in
podpisa pisma o nameri, in dr. Evgen
Dervarič, direktor Premogovnika Velenje. Premogovnik Velenje je PV Invest ustanovil lani med drugim prav
z namenom, da bi družba spodbujala
podjetništvo in uresničevanje podjetniških idej.
Zbrane je nagovoril tudi rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivan Roz-

Dr. Evgen Dervarič je dejal, da je bil
PV Invest ustanoviljen med drugim
prav z namenom, da bi družba spodbujala podjetništvo in uresničevanje
podjetniških idej.

Del podpisnikov pisma o nameri - tretji z desne direktor PV Investa Drago Potočnik, ki je prepričan, da bodo z ustanovitvijo inkubatorja ponudili priložnost
vsem, ki imajo denar, ideje in možnosti, da te potenciale izrabijo, in jim nudili
ustrezno pomoč.

man, ki je poudaril, da Univerza že
dolgo ni več le izobraževalna in raziskovalna institucija, temveč je soodgovorna tudi za razvoj regij.

ni cilj projekta in obveza partnerjev pa sta razviti inkubator v dobro
orodje za razvoj podjetništva v regiji
SAŠA.

PODJETNIKI,
GOSPODARSTVO, ZNANJE

KLJUČNE NALOGE
PARTNERJEV

V družbi PV Invest so v sodelovanju
s Tovarno podjemov razvili projektno idejo mrežnega regionalnega
podjetniškega inkubatorja v regiji
SAŠA. Zanjo pomeni razvijanje ideje,
ustanovitev in delovanje inkubatorja
uresničevanje osnovnega poslanstva
družbe, to je postati eden izmed vodilnih pospeševalcev razvoja podjetništva v regiji.
S podpisom pisma o nameri, ustanovitvijo, organizacijo in delovanjem inkubatorja želijo spodbujati in delovati
za podjetništvo, postati pomemben
spodbujevalec podjetništva v regiji,
pri čemer vidijo dolgoročno možnost
razvoja mreženja inkubatorjev regije
SAŠA z drugimi regijami.
Ključni dejavnik uspeha pri razvoju
ideje bo sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, podjetnikov, znanja
in gospodarstva, vpetost inkubatorja
v regionalno okolje, povezovanje s
partnerskimi institucijami znanja ter
razvojno usmerjenimi podjetji. Konč-

PV Invest bo kot pobudnik in nosilec projekta prevzel odgovornost za
vodenje projekta vzpostavitve regionalnega podjetniškega inkubatorja.
Inkubator bo ustanovljen kot samostojna neprofitna pravna oseba, ki jo
bo družba kot nosilni partner soustanovila z drugimi ključnimi interesnimi
udeleženci in k sodelovanju pritegnila tudi druge partnerje iz zasebne in
javne sfere.
Občine bodo sodelovale pri umeščanju inkubatorja v prostor ter njegovo
vpetost v celotno regionalno podporno podjetniško okolje. Zagotovile mu
bodo aktivno podporo pri uveljavitvi
njegove vloge v SAŠA regiji. Prav tako
bodo aktivno podpirale inkubator na
nacionalni in evropski ravni.
Šolski center Velenje bo sodeloval
pri promociji podjetništva med mladimi ter pri prenosu znanja iz izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v
podjetniško prakso. S sodelovanjem
pri projektu bo spodbujeno tudi širje-

nje raziskovalnih kompetenc šolskega
centra, ki bo omogočilo ustanavljanje
spin-off podjetij ter aktivno povezovanje z gospodarstvom pri prenosu
znanja in tehnologij.
TehnoCenter Univerze v Mariboru
bo sodeloval pri povezovanju inkubatorja z Univerzo v Mariboru in
svetoval o upravljanju z intelektualno
lastnino za potrebe inkubatorja, inkubirancev in zainteresiranih podjetij v
regiji SAŠA.
Pismo o nameri je temeljni kamen za
inkubator, podpisniki pa so si zastavili
tudi konkretne cilje.
Tako želijo še letos pridobiti 5.000 m2
opremljenih prostorov za inkubatorsko dejavnost na različnih lokacijah
v regiji SAŠA, izdelati celovit marketinški načrt in ga izvajati za ustvarjanje pozitivne klime za ustanavljanje
novih inovativnih podjetij v regiji, začeti z izvajanjem intenzivnega podjetniškega usposabljanja, svetovanja
in storitev mreženja za najobetavnejše podjetniške ideje v regiji ter nuditi
strokovno pomoč pri zagonu novega
podjetja in njegovem vključevanju v
regionalni inkubator.
Dolgoročni cilj je inkubiranje vsaj 30
novih inovativnih podjetij v petih letih.
Diana Janežič
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FOTO HANS

ŠE VEDNO VELJA – TURIZEM
SMO LJUDJE!
23. decembra lani je vodenje TRC Jezero in Muzeja premogovništva Slovenije prevzel Aleš Dremel. Je Velenjčan, ki mu je mar razvoj kraja, ki se je
preizkusil v jami, komerciali in turizmu in ki je sedaj na delovnem mestu,
kjer bo vse te izkušnje lahko oplemenitil.
Aleš Dremel, univ. dipl. inž. rudarstva,
je prvo desetletje delovne dobe pridobil v Premogovniku Velenje, nato
pa pet let delal v ERI, d.d., in se je takole predstavil: »Po pripravništvu je
bilo moje prvo delovno mesto v študijskem oddelku, ki je imel sedež na
Starem jašku. Torej poznam rudarsko
stroko in prizadevanja Premogovnika
za rekultiviranje poškodovanih površin. S konceptom razvoja TRC Jezero
sem bil seznanjen tudi kot sodelavec
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ERE, ki je družbenica tega podjetja.
Tako mi področje sedanjega delovnega mesta ni neznanka.«
V Premogovniku Velenje je delal tudi
na komercialnem področju, in sicer
pri trženju komercialnega premoga,
rudarskih gradbenih programov in zaščitnih sredstev. Z ukinitvijo prodaje
komercialnih vrst premoga za široko
potrošnjo zaradi previsoke vsebnosti
žvepla se je bolj usmeril v trženje rudarskih gradbenih programov in plod

teh začetkov je danes podjetje RGP.
Nov izziv je kasneje našel v komerciali
ERE in sodeloval je tudi v projektnem
timu razvoja TRC Jezero. Zdaj je postal direktor tega podjetja in se neposredno začel ukvarjati s turizmom.
V pogovoru je večkrat poudaril, da
zanj še vedno velja stari slogan Turistične organizacije Slovenije »Turizem
smo ljudje«. Še tako bogate naravne
lepote, zgodovinski spomeniki in znamenitosti same po sebi ne omogoča-

jo zaslužka v turizmu. »Velik dosežek
je privabiti gosta oziroma pritegniti
njegovo pozornost, a to je šele začetek. Treba ga je prijazno sprejeti, postreči in se z vso ponudbo potruditi,
da bo ostal dalj časa in da bo še prišel,« je prepričan Dremel.

UREDITVENI NAČRT TRC
JEZERO

Podjetje TRC Jezero je v lasti šestih
družbenikov, ki imajo vsak po 16,6odstotni lastniški delež. Solastniki so:
Premogovnik Velenje, Gorenje, ERA,
MO Velenje, Vegrad in BTC Ljubljana. Na zadnji skupščini TRC Jezero
6. aprila je bil potrjen nov razvojni
program območja, ki sega vse od
Škalskega jezera, prek IEMIC-a in območja ob Velenjskem jezeru.
Center že od leta 1991, ko so bili
zgrajeni Bela dvorana in teniška igrišča, dopolnjuje svojo ponudbo. Že
uveljavljenim objektom – športnim
igriščem, prireditvenemu prostoru,
kampu in čolnarni – naj bi se v dveh
letih pridružile nove vsebine, in sicer
prireditveni prostor, sprostitveno-zabaviščni park, mestna plaža in kopališče ob jezeru, jezerska marina
in čolnarna ter v naslednjih fazah še
olimpijski bazen.
Aleš Dremel: »Za naštete nove objekte imamo znanega vsaj enega investitorja, to je BTC Ljubljana za sprostitveno-zabaviščni park, in v TRC upamo,
da bo projekt podprla tudi država z
Evropskimi razvojnimi sredstvi.
Precej smo spremenili koncept družinskega parka, ki smo ga poimenovali tudi Pikina dežela. ERA je odstopila od investicije, zato bomo površino
nekdanjega Turističnega jezera, na
katerem je spomladi MO Velenje
uredila drenažo, spremenili v velik
prireditveni prostor, ki bo po velikosti
edinstven v Sloveniji.
Na MO Velenje bomo v kratkem
organizirali razpravo o tem prostoru
in nanjo povabili vse zainteresirane
stranke. Ideja je, da bi prostor uredili s potmi in klopmi za obiskovalce,
paviljonom za glasbene prireditve,
sedeži za poslušalce, javnimi sanitarijami in še čem, vsebinsko pa naj bi na
tem prostoru potekale že uveljavljene
množične prireditve (Pikin festival,
srečanje podjetij, društev, festivali,
koncerti …) in druge.

Bolj želimo izrabiti velike vodne površine in v ta namen nameravamo
pridobiti status športnega jezera za
Velenjsko jezero. To pomeni, da bi na
njem poleg jadranja lahko organizirali omejeno športno dejavnost, kot so
atraktivne vodne igre, smučanje na
vodi, vodni skoki in druge. Ta dejavnost bo nadzorovana in pri njej želimo sodelovati z domicilnimi klubi,
ki izvajajo dejavnosti vodnih športov
(Klub vodnih športov, Rafting klub,
Potapljaški klub, taborniki in podobnimi).
Če želimo privabiti v to območje več
gostov in jih zadržati kakšen dan ali
dva, je povsem na mestu tudi razmišljanje o prenočitvenih zmogljivostih.
Hotel naj bi umestili med restavracijo
Jezero in naselje Kunta kinte.«
Vse našteto naj bi v TRC Jezero zraslo
v dveh ali treh letih, če bodo, seveda,
izpolnjeni določeni pogoji. Predvsem
morajo ob družbenikih TRC Jezero
najti še druge investitorje oziroma
pridobiti sredstva iz strukturnih skladov EU.
Okvirni načrt prireditev, ki se bodo letos odvile ob Velenjskem jezeru, je že
znan. V začetku junija bo Mercatoriada, cel sklop junijskih prireditev (koncerti, Noč ob jezeru) pa bo sklenil
piknik ob dnevu rudarjev 30. junija.
Vse načrtovane aktivnosti je, seveda, treba tržiti, in za to si bodo prizadevali vsi, ki pri izvedbi prireditev

sodelujejo. Podjetje TRC Jezero ima
le enega zaposlenega, to je direktor,
ima pa več partnerjev za izvedbo
prireditev. Gostinske storitve tržijo
skupaj z GOST-om v restavraciji Jezero in lokalih ob športnih igriščih,
vsebino centra ponuja in privablja
goste GOST-ova turistična agencija,
za organizacijo velikih prireditev se
povezujemo s podjetji, ki se s tem
ukvarjajo. Če nam bodo letos projekti uspeli, se bomo v prihodnje morali
tudi kadrovsko okrepiti, da bomo lahko dejavnosti ndgrajevali.

PODZEMNI GARDALAND

Ponudbo TRC Jezero dopolnjuje
Muzej premogovništva Slovenije, ali
obratno, in ta muzej je po mnenju
Aleša Dremla poleg, na primer Velenjskega gradu z muzejem, Term
Topolšica, smučišča Golte, eden najpomembnejših produktov Šaleške
doline, ki omogoča, da turist v tem
okolju ostane več kot en dan.
»Z zapiranjem slovenskih premogovnikov bo muzej pridobival opremo, ki
jo bo treba restavrirati in predstaviti
obiskovalcem. To je bil tudi razlog, da
smo 6. aprila podpisali s Tehniškim
muzejem Slovenije sporazum o poslovno-tehničnem sodelovanju.
Za razvoj muzeja je pomembno tudi
to, da je letos dobil matično številko
in je odslej vpisan v register slovenskih muzejev, s tem pa bo tudi bolj

V severozahodnem delu Velenjskega jezera je postavljen splav, na katerem
naj bi gnezdila navadna čigra, ki je v Sloveniji skoraj iztrebljena.
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prepoznaven.
V tem trenutku smo v fazi pridobivanja statusa kulturnega spomenika
lokalnega značaja, ki ga mora potrditi mestni svet MO Velenje. Zavod
za varstvo kulturne dediščine v Celju
je na mestni svet MO Velenje podal
predlog za razglasitev kompleksa
Starega jaška za kulturni spomenik
v občini Velenje. Na ta način se nam

bodo odprle možnosti za kandidiranje za nepovratna sredstva,« našteva
Dremel.
Muzej bo sicer 3. julija letos zabeležil
8 let delovanja, kar ni veliko, a bo po
besedah Dremla treba nekatere scene že obnoviti ter nekatere rudarske
stroje restavrirati. Muzealska stroka namreč zahteva prikaz tehnične
opreme v avtentični obliki brez manj-

kajočih ali poškodovanih detajlov.
Z obiskom so v muzeju zadovoljni
in tudi obiskovalci so z muzejsko ponudbo, saj do sedaj med pripombami
obiskovalcev, zbranimi v petih debelih knjigah »pritožb in pohval«, niso
našli slabe besede.
Diana Janežič

STROKOVNO SODELOVANJE
DVEH MUZEJEV
Muzej premogovništva Slovenije in Tehniški muzej Slovenije sta 6. aprila
sklenila sporazum o medsebojnem poslovno-tehničnem sodelovanju. Ob
tej priložnosti so v velenjskem muzeju odprli tudi razstavo mineralov s Pohorja, ki bo na ogled do konca junija.
Sporazum sta v imenu obeh muzejev podpisala direktor Premogovnika
Velenje dr. Evgen Dervarič in direktor Tehniškega muzeja Slovenije dr.
Orest Jarh. Interes Premogovnika Velenje kot lastnika Muzeja premogovništva Slovenije je ohranjati tehniško
zgodovino slovenske rudarske in premogovniške stroke, Tehniški muzej
Slovenije pa mu pri tem lahko ponudi
strokovno pomoč.
Tako bo sporazum obe instituciji povezal v dolgoročnem medsebojnem
sodelovanju pri pridobivanju in restavriranju muzejskih eksponatov,
urejanju muzejskega gradiva in organiziranju tematskih razstav. Tehniški
muzej bo velenjskemu nudil strokovno pomoč in mentorstvo pri pridobitvi strokovnega izpita za kustosa
tehniške dediščine. Muzeja naj bi tudi
kandidirala na razpisih za dodelitev
sredstev iz naslova ohranjanja tehniške in kulturne dediščine v Sloveniji
in Evropski uniji.
Podpisu sporazuma je sledilo odprtje razstave Minerali Pohorja, ki bo v
kopalnici muzeja na ogled do konca
junija. Razstavo sta postavila Zmago
Žorž in Vili Podgoršek, več kot dvajset let ljubiteljska zbiralca mineralov
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Sporazum sta podpisala direktor Premogovnika Velenje dr. Evgen Dervarič
(desno) in direktor Tehniškega muzeja Slovenije dr. Orest Jarh.
in fosilov, tudi pisca več strokovnih
člankov in soavtorja knjig o mineralih
Slovenije.
Na razstavi v Muzeju premogovništva
Slovenije so predstavljeni minerali,
najdeni v kamnolomih okoli Cezlaka
in Oplotnice, in to je prva razstava iz
trilogije, ki bo obiskovalcem velenj-

skega muzeja predstavila mineralno
bogastvo slovenske Štajerske. Druga
razstava nosi naslov Mineralno in fosilno bogastvo Kobanskega, Slovenskih Goric in Haloz, tretja pa Med
Savo, Sotlo in Savinjo.
Diana Janežič

ŽIVEL ENA PIKA MAJ PRAZNIK
DELA IN KLICAJ
»Delati ali ne delati?« se verjetno sprašuje le tisti, ki ima delo in ki se mu ga
ne ljubi opraviti. Tisti, ki bi rad delal, seveda takšno delo, ki prinaša plačilo,
te dileme ne pozna. Delati, seveda, delati!
Pogovarjata se šefa oddelkov in
eden vpraša: "Zakaj so vsi tvoji delavci vedno točno, največkrat pa celo predčasno v službi?"
"Zato ker imam zaposlenih 20 delavcev, parkirnih prostorov pa imamo
samo 15."
⇣
Uslužbenec dopoveduje šefu: "Če
mi že ne morete povišati plače,
mi jo vsaj bolj pogosto izplačujte!"
Možna sta dva odgovora. Šef pravi:
"Zaradi vaše sposobnosti sem sklenil,
da vas bom odstopil naši konkurenci!"
Ali pa šef uslužbenca pohvali: "Vi ste
eden naših najboljših delavcev. Ne
vem, kako bi brez vas. No, od prvega
naprej bomo vseeno poskusili."
⇣
Lojze je v službo prišel šele nekaj po
enajsti uri in šef ga je poklical v pisarno. Lojze se je opravičil za zamudo:
"Moja žena je imela težaven porod!"
"No, če je pa tako!" je rekel šef, "bova
pa popila kozarček žganja!"
Čez mesec dni je Lojze ponovno prišel prepozno v službo. Moral se je
spet oglasiti pri šefu in opravičil se je:
"Moja žena je imela težaven porod."
"Mar je vaša žena morski prašiček?"
se je zadrl šef "Ne, babica je v mestni
porodnišnici!"
⇣
Direktor podjetja je k sebi poklical
Poldeta in mu rekel:"Če ne bi tako
pogosti pili, bi vas predlagal za šefa
oddelka!"
"Nič hudega, gospod direktor. Ko sem
pijan, se počutim kot šef!"
⇣
Šef kritizira kurirja podjetja: "Celo uro
ste potrebovali, da ste v poštni nabiralnik odnesli eno samo pismo!
"Pet pisem!" se oglasi kurir.

⇣
"Šef, prosil bi vas za povišico!"
"Kaj s tem denarjem, ki ga dobite, ne
vzdržite do konca meseca?"
"Ne. Prej se je še dalo, odkar moja
žena ve, koliko zaslužim, pa ne gre
več!"
⇣
Po več letih se srečata znanca.
"Kje si bil za praznike?"
"V Portorožu, v hotelu Metropol."
"Oho, in kje boš poleti?"
"V hotelu Metropol."
"No, no, kje pa delaš, da si lahko to
privoščiš?"
"Natakar sem v hotelu Metropol."
⇣
Mož in žena sta odšla peš na izlet.
Med potjo je mož rekel ženi: "Draga,
tale tvoj klobuk ti pa nič ne paše na glavi. Sicer pa tudi ni po mojem okusu!"

"Saj vem, da ni. Če bi hotela, da bi bilo
po tvojem okusu, bi si morala dati na
glavo zaboj piva!"
⇣
"Slišala sem, da je tvoj oče na počitku
v gorah!" je soseda rekla dvanajstletnemu Primožu.
"Ne, narobe ste slišali. Z njim je tudi
mama!"
⇣
Tone vpraša prijatelja: "Ali si med izletom na Norveškem videl tudi fjorde?«
"Ja, čeprav so bili izjemno plašni!"
⇣
Moški na vaški poti pobira konjske fige.
"Kaj vam pa bodo?" vpraša turistka.
"Dal jih bom na jagode."
"Jaz pa na jagode vedno dajem sladkor in smetano."
Zbrala Dragica Marinšek

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, območna organizacija Velenje, vabi ob 118-letnici praznovanja praznika dela v torek, 1. maja, na prvomajsko srečanje na Graški Gori.
PROGRAM
11.00 - kulturni program, slavnostni govornik bo Franc Dolar, predsednik Sindikata
delavcev energetike Slovenije,
11.30 - izročitev donacije sindikatov Bolnišnici Topolšica za CT aparat, polaganje
cvetja k spomeniku Nošenje ranjencev,
12.30 - trim pohod z Graške Gore na Jesenjakov hrib,
11.30 – 17.00 - ples, družabne in športne igre, igral bo ansambel Sredenšek .
AVTOBUSNI PREVOZI
- Velenje od 8. ure vsakih 30 minut,
- Šoštanj ob 9.30 z avtobusne postaje,
- odhod avtobusov z Graške Gore od 15.00 do 17.00
Prvomajsko budnico nam bodo v Velenju, Šoštanju, Šmartnem ob Paki, Mozirju, Nazarjah, Ljubnem, Lučah, Gornjem gradu in Solčavi zaigrali Pihalni orkester Premogovnika Velenje, Pihalni orkester Zarja Šoštanj in Godba na pihala Zgornje Savinjske doline.
Ker bo 1. maja lepo vreme, prireditev ne bo odpovedana.

ČESTITAMO ZA PRVI MAJ, PRAZNIK DELA!
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ZMERNOST JE MATI ZDRAVJA

FOTO HANS

DROGE – KAKO JIH
PREPOZNATI?
Snovi, ki spreminjajo čutne in čustvene zaznave, imenujemo droge ali psihoaktivne snovi. Lahko so poživila ali pomirjevala, lahko sredstva za lajšanje bolečin oziroma vse kemične spojine, ki naredijo zaznavanje sveta
lepše, kot je ta v resnici.
Droga je zelo hitro delujoče zdravilo, ki navidezno odpravi problem in
naredi neprijazen svet rožnat in poln
ugodja. Olajšanje traja le toliko časa,
kolikor traja učinek droge. Nato sledi
povratek v neprijazno realnost in nerešene probleme, kar povzroča ponovno zatekanje k drogi. Da bi spet
prišli do zelo dobrega počutja, moramo ponovno poiskati drogo in se
omamiti. Začarani krog je sklenjen in
uživalec postane odvisnik.
Prvi kontakt z drogo je v mladosti
praviloma povezan z radovednostjo.
Lahko je posledica prilagajanja sku-
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pini, v kateri živi, ali pritiska skupine.
Občasno je lahko tudi izhod iz osamljenosti. V svojih odgovorih, kako so
zabredli v narkomanijo, vsi odvisniki
navajajo, da so drogo potrebovali,
da jim je hitro in brez napora olajšala
stiske, konflikte, težave in slabo počutje.
Priti do droge danes ni nikakršen problem, saj je praktično dostopna na
vsakem vogalu. Kakšen odnos bo do
nje vzpostavil naš otrok, je odvisno
od nas samih. Če mu bomo s svojim
zgledom jasno sporočali, da droge
ne potrebuje, ker je lahko življenje

lepo in rožnato tudi brez nje, potem
bo lahko tudi v najhujši stiski drogi rekel ne. Uspel se bo ubraniti skušnjavi
in kljub pritiskom in namigom okolja, v katerem živi, živel brez droge.
Povsem drugače pa bo takrat, ko bo
kopiral vzorec obnašanja očeta, ki se
v obupu napije, ali matere, ki svoje
stiske rešuje z rednim uživanjem pomirjeval.

ODLOČNI »NE!«

Prav zato se preprečevanje bolezni
odvisnosti vedno začenja v družini.

Starši so prvi, ki moramo svojim otrokom pokazati, kako se problemi rešujejo učinkovito in dokončno. Otrok
nikoli ne bomo mogli povsem obvarovati pred težavami, krivicami, zavrnitvami, izgubami in konflikti, s katerimi se bodo v življenju srečali, lahko
pa jih naučimo, kako reševati stiske
brez umetne blaženosti v omami.
Prav zato je pomembno z otrokom
živeti, ga poznati in čutiti. Njegovi
problemi, ki so za nas lahko le nepomembne epizode vsakdanjika, morajo biti prepoznani. V trenutkih krize
in reševanja moramo biti na voljo in
otroku priskočiti na pomoč. Brez izgovorov in čakanja – takoj. In če se
zgodi, da zamočimo, zamudimo ali
spregledamo, potem ne smemo spregledati otrokovega spogledovanja z
drogo. Spoznati moramo njene učinke in otroka rešiti, še preden bo padel
v vrtinec odvisnosti.

KADITI, JESTI, VBRIZGATI

Ob alkoholu in tobaku je kanabis najbolj razširjena mehka droga. Uživanje, kot kajenje ali hrana, privede do
psihične odvisnosti od ciljnega učinka in ne povzroča telesne odvisnosti
ali telesnih abstinenčnih pojavov. Lahko povzroči razbijanje srca, povišan
krvni tlak, poveča lakoto, tek in žejo.
Javlja se zaspanost, utrujenost, slabost, draženje in bruhanje, drgetanje
ter splošna negotovost. Med abstinenčnimi težavami opisujejo nemir,
občutek notranje praznine, motnje
koncentracije in motivacije, motnje
spanja, vegetativne znake in hudo
potrebo po ponovnem odmerku.
Že stari Egipčani so poznali blagodejen učinek vrtnega maka. Opij se
tako že tisočletja uporablja kot zdravilo in sredstvo za omamo. Surov opij
poleg morfina vsebuje še kodein,
narkotin in papaverin. S preprostim
kemijskim postopkom se iz morfina
izdeluje heroin, ki kar 10-krat močneje blaži bolečine in hitreje povzroča
odvisnost.
Že po 10 do 20 sekundah po vbrizgu
heroina v veno nastopi stanje omame. Pojavijo se ravnodušnost, občutek sreče, izguba strahu in neugodja.
Za odvisnost - duševno in telesno - je
potrebno le nekaj odmerkov. Dolžnosti izgubijo svojo funkcijo. Ravnodušnost, otopelost, izguba energije

in padec storilnosti so bistven izraz
odvisnosti od heroina. Znaki odtegnitve se kažejo v različni stopnji potenja, drgetanja in tresenja do hudih
motenj krvnega obtoka, bolečin v
okončinah, trebušni votlini, kosteh in
mišicah ter motnjah spanja.
Na vzhodnih pobočjih Andov uspevajo kokini grmi. Španski kronisti so
zapisali, da uživanje kokinih listov nasiti lačne, utrujenim in izčrpanim vliva
nove moči, nesrečnim pa pomaga, da
pozabijo svoje skrbi.
Omama s kokainom povzroči razbijanje srca in povišan krvni tlak, neznatno zvišanje telesne zmogljivosti,
nevarnost krčev, privzdignjen glas,
zvečano motivacijo, zadovoljstvo, občutek sreče in zmanjšano potrebo po
spanju. Prvi stadij omame se prevesi
v strah in nerazpoloženje. Na koncu
sledijo pobitost, izčrpanost, slaba volja, strah in pogosto tudi blodnje.
Pri pogostem uživanju droge se javlja
odvisnost z motnjami motivacije in
koncentracije, spolna aktivnost pa se
vse bolj zmanjšuje. Pojavijo se motnje v zavedanju in znaki socialnega
propadanja. Pri trajnem uživanju ima
bolnik blodnje, halucinacije in depresivne motnje. Ob odtegnitvi se javijo
psihomotorni nemir, pobitost, strah,
obup, huda potreba po preskrbi s
snovjo in pogosto tudi samomorilske
misli.
Zadnja leta so vse pogosteje v uporabi sintetične droge. Razlikujejo se
po kemični sestavi in učinku. Povečanje problematike sintetičnih mamil
je močno čutiti tudi v Sloveniji. Predvsem prevladujejo derivati amfetaminskega tipa - v javnosti bolj znani
kot ECSTASY.
Na ilegalnem tržiču se pojavljajo v
obliki raznobarvnih tabletk z odtisnjenimi različnimi simboli. Ecstasy
poživlja, izriva utrujenost ter povečuje potrebo po gibanju in komuniciranju. Povzroča lahko občutek vedrega
razpoloženja in evforijo, včasih tudi
vidne in slušne halucinacije.
Zaradi opisanih lastnosti je ecstasy
priljubljeno mamilo mladih, predvsem obiskovalcev diskotek, privržencev "rave" glasbe. Nevarnosti
prekomernega uživanja ecstasyja
so: povišan krvni pritisk in prekomerno naraščanje telesne temperature
(preko 41°C), prekomerno potenje,

izsušitev in krči, vročinska kap, odpoved krvnega obtoka in nenadna smrt.
Ostali neželeni stranski učinki, ki se
pokažejo po jemanju ecstasyja, so:
krčenje čeljustnih mišic, razširjanje
zenic, suha usta, težave pri osredotočenju pogleda, mišični krči, tahikardija in krči v trebuhu.
Podobne učinke ima tudi Phencyclidin (PCP). Povzroči lahko halucinacije, motnje pri hoji, krče, motnje krvnega obtoka in dihanja, omotičnost,
izgubo zavesti in smrt.
Poznamo še skupino halucinogenov,
kamor spadajo LSD, meskalin, psilocybin in atropin, ki ga pri nas lahko
najdemo v volčji češnji. Po zaužitju
LSD se pojavijo že v nekaj minutah
omotičnost, strah, notranji nemir in
razbijanje srca. V nekaj urah beležimo napačno presojo resničnosti,
spremembo časovne in prostorske
orientacije, splošno napačno zaznavanje in halucinacije. Pri pogostem
uživanju se razvije duševna odvisnost
ter ustvarjanje shizofreniji podobnih
psihoz.

SPOZNATI - STORITI

Uživalca drog bomo najlažje prepoznali po njegovih vedenjskih spremembah. Pozorni moramo biti na
morebitne pojave zmanjšane zmogljivosti. Enoznačnih, jasnih, prepoznavnih znakov, ki bi dokazovali uživanje
drog, preprosto ni. Pomembno je, da
smo seznanjeni s stvarmi, s katerimi
se srečuje mladostnik. Biti moramo
dobro informiran sogovornik. Poznati
moramo razliko med drogami in obvladati mladostnikov besednjak. Naš
odnos do problematike drog mora
biti jasen in enoumen, vključevati pa
mora tudi lastno vedenje o problemu.
Predvsem pa moramo poslušati in slišati, gledati in videti, sporočati in biti
slišani. Moramo se učiti, vedeti, znati
in končno tudi nekaj storiti. Ob trpkem spoznanju, da je droga postala
del naše družine, da načenja otroka
in mu jemlje kreativnost ter možnost
kakovostnega razvoja, ostaja le iskanje poti, kako jo postaviti pred vrata
in živeti brez nje. Ne bo lahko. A z voljo, ljubeznijo, znanjem in pomočjo
strokovnjakov bomo tudi to zmogli.
prim. Janez Poles, dr.med.-internist
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ŠPORTNO DRUŠTVO

VELIKO MOŽNOSTI ZA
AKTIVNOSTI ŽELJNE
Športno društvo Premogovnika Velenje in povezanih družb je konec leta
2006 štelo 4.637 članov. Zanje je lani opravilo vse načrtovane aktivnosti in
jim ponudilo številne ugodnosti.
Te podatke smo med drugim slišali
na rednem letnem zboru športnega
društva 5. aprila v Zeleni dvorani.
Predsednik društva Ludvik Golob je
dejal, da je osnovno poslanstvo društva vključevanje čim večjega števila
zaposlenih in njihovih družinskih članov vanj, da bi s pomočjo različnih
aktivnosti društva skrbeli za zdrav in
aktiven način življenja. Ob tem je poudaril, da mora društvo pri programu
aktivnosti vodene rekreacije upoštevati dejstvo, da se povprečna starost
zaposlenih dviga, na drugi strani pa
mora še vedno ohraniti precej akcij,
ki so zanimive za mlajše sodelavce in
mlajše člane društva.
Poročilo o delu društva v letu 2006
je podal Evgen Roškar. Poročal je, da
so bile vse aktivnosti v sklopu vodene rekreacije (vadba v telovadnicah,
ligaška tekmovanja) opravljene, kot je
bilo načrtovano. Pester je bil tudi nabor rekreacije po izbiri in razen dveh
prireditev, pri katerih jih je organizatorjem zagodlo vreme, so bile vse
opravljene.
Prav tako se je lani v skladu s programom odvila preventivna rekreacija, v
katero je bilo vključenih 257 sodelavcev iz Premogovnika Velenje in okoli

4 odstotke zaposlenih iz posameznih
povezanih družb.
Evgen Roškar je v nadaljevanju zbora
predstavil tudi letošnji plan aktivnosti
športnega društva, ki smo ga vsi zaposleni dobili v začetku leta, objavljenega v lični brošurici. Pri športnem
društvu so prepričani, da bo vsak
član našel svoji telesni zmogljivosti
in interesom primerno aktivnost in,
seveda, računajo, da se bo različnih
dejavnosti udeležilo čim več članov.
Ob tej priložnosti se je Roškar tudi zahvalil za sodelovanje pri organizaciji
in izvedbi aktivnosti vodene rekreacije vsem rekreatorjem v podjetju, saj
bi jih, kot je dejal, brez njihovega prispevka težko izvedli v celoti.
Na občnem zboru so sprejemali
tudi spremembe statuta športnega
društva. Statut so uskladili z novim
zakonom o društvih, najpomembnejši spremembi pa sta dve. Prva se
nanaša na število članov upravnega
odbora, ki jih je sedaj sedem, upravni
odbor pa po novem sestavljajo po en
predstavnik Premogovnika Velenje,
sindikata, sveta delavcev, povezanih
družb, strokovnega sveta športnega
društva, Proizvodnje in športnega
društva.

Druga sprememba se nanaša na prenos sredstev v primeru prenehanja
delovanja športnega društva, in v
tem primeru bi premoženje prešlo na
SPESS – sindikat podjetja.
Razprave je bilo na občnem zboru
bolj malo, so pa v točki razno prisotne na kratko seznanili z dvema vsebinama, ki so večkrat točke razprave.
V zvezi z možnostjo včlanitve upokojencev v Športno društvo je Ludvik
Golob predlagal ustanovitev komisije, ki bo določila kriterije in pravila
včlanitve upokojencev. Komisijo, ki
jo sestavljajo Tomo Lipnik, Branko
Mlinšek, Ivan Hozjan, Ludvik Golob
in Evgen Roškar, so na občnem zboru
potrdili.
Člani športnega društva bi radi ostali
tudi zaposleni v povezanih družbah,
v katerih je Premogovnik Velenje
manjšinski lastnik. Kot je povedal
predsednik društva, uprava še ni izdala smernic, kako ravnati v teh primerih, za zdaj pa te sodelavce še vodijo kot enakopravne člane športnega
društva. O tem in o njihovi udeležbi
v preventivni rekreaciji se bodo v prihodnje dogovorili z upravo Premogovnika Velenje.
Diana Janežič

vodnja, 1.848, 5. Klasirnica, 1.719,
6. Praktično izobraževanje, 1.6987,
ESD, 1.594, 8. Transport, 1.390, 9.
Zračenje, 1.357.
POSAMEZNIKI: 1. Milan Matič,
HTZ, 541 kegljev, 2. Franc Kramer
HTZ, 531, 3. Emil Virant, Strokovne
službe, 523, Tone Kaš, Prakt. izobraž,
522, 6. Marjan Vošnik, Proizvodnja,
508..

POSAMEZNICE: 1. Jana Lukman,
Strokovne službe, 209 kegljev, 2.
Marjana Vujat, HTZ, 191, 3. Romana
Pečovnik, Strokovne službe, 151, 4.
Jožica Kumer, HTZ, 145, 5. Aleksandra Korez, HTZ, 139.
Pri ženskih ekipah je zmagala ekipa
Strokovne službe (626), druga je bila
ekipa HTZ (475).

KEGLJANJE
2. in 3. aprila je v kegljišču TEŠ potekalo letošnje prvenstvo Premogovnika v
kegljanju za posamične in ekipne naslove. Sodelovalo je devet moških in
dve ženski ekipi, skupaj pa je nastopilo 43 kegljačev.
Rezultati:
EKIPE: 1. mesto HTZ, 1.991 kegljev,
2. mesto Strokovne službe, 1.893,
3. mesto Priprave, 1.849, 4. ProizAPRIL 2007| 36

OBVESTILA ŠPORTNEGA
DRUŠTVA
PREIZKUS HOJE NA 2 KILOMETRA –
SOBOTA, 12. MAJA

Vse sodelavce v poslovnem sistemu in vse člane športnega društva, torej tudi njihove družinske člane, vabimo ponovno na preizkus hoje.
Preizkusa se boste lahko udeležili v soboto, 12. maja, dopoldne
s startom pri ribiški koči ob Škalskem jezeru. Startni čas boste izvedeli ob prijavi, kjer vas bomo razporedili v eno od skupin. Pred
začetkom hoje boste opremljeni z uro Polar.
Cena preizkusa je 2,5 €. Prijave s plačilom zbiramo na sedežu
športnega društva do 7. maja. Število udeležencev je omejeno,
zato s prijavo pohitite!

VOŽNJA Z GOKARTI

Za člane športnega društva, ljubitelje hitre vožnje organiziramo
tekmovanje v kartingu v karting centru na Starem jašku, in sicer
v soboto, 12. maja med 9.30 in 12.30.
Otroci, mlajši od 18. let morajo biti v spremstvu staršev oziroma
imeti za udeležbo njihovo pisno soglasje. Cena vožnje je 3 €.
Prijave pri športnem društvu do 10. maja, telefon: 899-6424 ali
interno 18-20.

SLIVNICA, 1114 m

Planinska sekcija organizira v petek, 27. aprila, pohod na Slivnico, priljubljeno planinsko izletniško točko ljubiteljev narave in
planinarjenja od blizu in daleč.
Na pot se bomo podali iz Cerknice po slikovitih senožetih, polnih lepih razgledov. Malo pod vrhom stoji planinski dom. Od tod

ali z vrha se pogled razprostira na Cerkniško polje, Cerknico in
znamenito presihajoče jezero. Slivnica je še iz časov Valvazorja
poznana kot zbirališče coprnic v Coprniški jami pod vrhom Slivnice. Čarovništvo domačini obujajo ob vsakoletnem pustnem
karnevalu, ki se množično udeležijo tudi »današnje coprnice«.
Ob vrnitvi si bomo ogledali slikovito dolino Rakov Škocjan z Malim in Velikim naravnim mostom. Pod njim teče reka Rak, ki je
le ena od sedmih imen Ljubljanice (Trbuhovica, Obrh, Stržen,
Pivka, Rak, Unica, Ljubljanica). Nezahtevne hoje bo 4 ure. S seboj vzemite dnevnik Slovenske planinske poti, saj je Slivnica v
razširjeni poti.
Dobimo se na parkirišču pred Rdečo dvorano ob 7. uri. Bodite
točni. Prijave zbiramo do srede, 25. aprila, Zinka Ribič, tel. 899
6475, ali Primož Strniša, tel. 031 834 604, ali Tone Žižmond
tel. 041 458 729.
Obiskali bomo tudi muzej, kjer simulirajo presihanje jezera.
Vstopnina je 3,60 EUR. Cena prevoza in ogleda muzeja je 21
EUR in jo poravnate ob prijavi.

TENIŠKI TEČAJI

Vabljeni v začetne in nadaljevalne teniške tečaje, ki jih bom organizirali v maju na igriščih TRC Jezero.
CENA:
- 8-urni začetni tečaj 25 €
- 8-urni nadaljevalni tečaj 30 €
Informacije in prijave pri športnem društvu, prek telefonov: 8996424 ali 899-6100 int. 1820. Prijave sprejemamo do 10. maja.
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OBVESTILA

DEL DOHODNINE DRUŠTVOM
V Uradnem listu RS št. 30, 3. 4. 2007,
je bila objavljena Uredba o namenitvi
dela dohodnine za donacije, po kateri lahko davčni zavezanec, ki je rezident Republike Slovenije, v skladu
z zakonom, ki ureja dohodnino, do
0,5 odstotka dohodnine, odmerjene
z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno
osnovo, nameni enemu ali več upravičencem. Ta sredstva za zavezance ne
pomenijo nobenih dodatnih stroškov,
ampak se 0,5 % odmerjene dohodnine nameni določenemu upravičencu
in ne v državni proračun.

Seznam upravičencev je objavljen
na spletni strani www.durs.gov.si.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo
za namenitev kadar koli prek sistema
eDavki na spletni strani http://edavki.
durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri
davčnem organu.
Svojo odločitev – davčno številko
upravičenca, ki mu namenjate del dohodnine - lahko do 30. aprila vpišete
v ustrezno okno v predizpolnjeni napovedi za odmero dohodnine za leto
2006 in jo kadarkoli do vključno 31.
decembra 2007 spremenite.
Seznam upravičencev še ni dokon-

čen; vlada Republike Slovenije bo dokončni seznam objavila po 30. septembru 2007.

ODLOČITEV JE VAŠA!

Že sedaj lahko na seznamu najdete
tudi nekaj upravičencev iz Velenja,
med njimi sta med drugim tudi
- Sindikat pridobivanja energetskih
surovin Slovenije, ki vam svojo davčno številko ponuja na sosednji strani v
nagradni križanki, ter
- Prostovoljno industrijsko gasilsko
društvo Premogovnika Velenje, katerega davčna številka je 32145861.

SINDIKALNI APARTMAJI
Po opravljenem vpisu je v vseh zdraviliških krajih še nekaj prostih terminov,
kar je razvidno iz spodnje tabele. Več
informacij o prostih terminih, ponudbi
in cenah boste prejeli v tajništvu sindikata. V primeru, da ne bo kandidatov
za koriščenje tedenskega aranžmaja,
bo možno po dogovoru koristiti tudi

vikend paket. Za koriščenje vikend
paketa se lahko dogovorite en teden
pred odhodom na letovanje.
Člani sindikata se lahko prijavite na
proste kapacitete v tajništvu sindikata
(telefon 586 1111, int. 1612) vsak delovni dan od 7. do 15. ure (ob petkih
samo do 13. ure) do zasedbe prostih

junij
julij
avgust
september
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Terme Čatež veliki
1
1
Terme Čatež mali
1
1 1 1 1 1 1 1
Terme Moravci
2 2
1 1
1 4 4 1
Terme Banovci veliki
1
1 2
2 2
Terme Banovci mali
1
1
1
1
Rogla
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
Datum izmene

mest. Pri vpisu bomo upoštevali točke, kot da ste letovali v sezoni.
Od 14. maja dalje se lahko vpišejo
tudi upokojeni člani sindikata. Po tem
datumu se bodo preostali prosti termini zaradi točkovanja, kdaj smo nazadnje koristili apartma, obravnavali
kot termini izven sezone.

oktober
5 12 19 26
1 1 1
1 1
2 3
1
1
1 1 1
1 1 1 1

2
1
1
3
1
1
1

november
9 16 23 30
1 1 1 1
1 1 1
3 3 3 3
1 2 2 2
1 1 1 1
1 1 1 1

7
1
1
4
2
1
1

december
14 21 28
1
1
3
2
2 1
1 1 1
1

ZAHVALA

ZAHVALA

OB SMRTI OČETA
ANTONA CIGLERJA
SE ZAHVALJUJEM SODELAVCEM ZA IZREČENA
SOŽALJA IN DENARNO POMOČ TER SINDIKALNI PODRUŽNICI PROIZVODNJE ZA DAROVANO CVETJE.
SIN ANTON CIGLER

OB BOLEČI IZGUBI OČETA
SE ZAHVALJUJEM SODELAVCEM ZA IZREČENA
SOŽALJA IN DENARNO POMOČ TER SINDIKATU ZA DAROVANO CVETJE.
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MIRKO LENART

Nagradna križanka
AVTOR:
DUŠAN
KOVAČIČ

TRGOVSKI
RAČUN

AMERIŠKI
PREDSEDNIK
LINCOLN

TEMNI
DEL
DNEVA

TONI
NIEMINEN

MUSLIMANSKI
DUHOVNIK

PAPIRNATO
POKRIVALO

MAČEK

DEČEK

KOS
POHIŠTVA

VNAPREJ
VPLAČANO
NAROČILO

NADŠKOF
(ALOJZIJ)

REKA NA
NAMESTITEV
PELOPONENA KONJA
ZU,EVROTAS

LETOPIS

ALFI NIPIČ

NEHOTENO
BOLEČE
KRČENJE
MIŠIC

TRNATO DREVO, ROBINJA
AM. IGR.
BLYTH
GL. MESTO
JORDANIJE
OKRASNA
GRMIČASTA
RASTLINA

TANTAL

PREMIK PO
ZRAKU

UŠESNI
NAKIT

TUJA
ČRKA, Y

JUS

MRŠAVA
KOBILA,
KLJUSA

ALUMINIJ
SIGNAL, KI
SVARI PRED
NEVARNOST.

ITALIJANI
DAVŠČINA
V STARI
AVSTRIJI
DRUGA
NAJVEČJA
REKA V ŠVICI,
AARE

INSTRUMENTALNA
SKLADBA

HRUP,
TRUŠČ

RIMSKI
HIŠNI
BOG

OKRASNO
DREVO
IVO
ZORMAN

DEL
VRSTA
TRUPA
NARKOTIKA PREDSTOJNIK
FAKULTETE

VEČJA
POSODA ZA
SERVIRANJE
HRANE

LISAST VOL
V ZEMLJO
NAREJENA
VDOLBINA

ŽELEZOV
OKSID
GLAVNI
ŠTEVNIK

ORGAN
V USTNI
VOTLINI
KDOR VARA

ORANJE

KAR DOLOČA
GIBANJE
STROKOV. ZA
SLAVISTIKO

LOČILO, KI
OZNAČUJE
PREMI
GOVOR
ALOJZIJ
VADNAL

KRADLJIVEC,
ZMIKAVT

PREDHODNIK
DANAŠNJEGA
KOPJA V
ATLETIKI

SVOJINA
KNJIŽNA
POLICA
OBALNA
JADRNICA
MUSLIM. SVETA KNJIGA

GRENKI LIKER
Ž. LIK IZ
VISOŠKE
KRONIKE

RADIJ
TINA
TURNER

NEGATIVNA
ŠOLSKA
OCENA
OSEBNI
ZAIMEK

JAPONSKO
MESTO NA
HONŠUJU
GIORGIO
ARMANI
DARJA
ŠVAJGER

NIZEK
ŽENSKI ALI
DEŠKI GLAS

VZDEVEK
GRAFIKA
JUSTINA
EVROPSKO
GORSTVO

OLGA
GRACELJ

JAJČNIK

ČVEKAČ
HLOD
TVORBA V
KRAŠKIH
JAMAH

36306835

MEJNA
REKA MED
KITAJSKO
IN RUSIJO

SLOVENSKI
PESNIK
MERMOLJA
PEVKA
PRODNIK
FINO
BOMBAŽNO
BLAGO ZA
ZAVESE
INDONEZIJSKA OTOŠKA
SKUPINA
VETRNI
JOPIČ S
KAPUCO

SKLENJENA
ČILSKI
KRIVULJA
PISATELJ
OVALNE OB(MANUEL)
LIKE, PAKROG

PROSTOR ZA
ŠOTORJENJE
GLASBENI
ELEMENT

PASCAL
EMIL
NAVINŠEK

TIPALNICA
NEKDANJI
FINSKI
DIRKAČ
HAKKINEN

Nagradna križanka
SPESS
Napišite gesli iz križanke na dopisnico
in jo do 20. maja 2007 pošljite
na naslov: Uredništvo Rudarja,
Premogovnik Velenje, Partizanska 78,
3320 Velenje.
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