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UVODNIK

 V letošnjem jubilejnem letu, ko Premo-
govnik obeležuje 135-letnico delovanja, se 
lahko nadejamo, da je pred nami še 50 let 
odkopavanja premoga, kar bo omogočil 
novi 600 MW blok Termoelektrarne 
Šoštanj. Projekt je prioritetna investicija 
Holdinga Slovenske elektrarne in sloven-
skega elektro-energetskega sistema, ki bo 
poleg ekonomskega vidika omogočala 
Sloveniji tudi izpolnjevanje okoljskih zah-
tev Evropske unije ter delovna mesta za 
nove generacije še nadaljnjih 5 desetletij. 
Ob letošnjem rudarskem prazniku bomo 
obeležili tudi jubilejni, 50. Skok čez kožo. 
Kljub modernizaciji proizvodnje in uva-
janju sodobne tehnološke opreme, ki sta 
prinesla vrhunske proizvodne rezultate in 
visoko produktivnost, v Premogovniku 
Velenje še vedno ohranjamo tradicio-
nalne vrednote, kot so tovarištvo, solidarnost in pripadnost. 
To bomo vnovič dokazali na letošnjem Skoku čez kožo, ko 
bomo v svoje vrste sprejeli že 50. generacijo mladih rudarjev, 
strojnikov, elektrikarjev ter inženirjev rudarstva in geotehno-
logije – letos bo v rudarski stan skočilo 64 novincev. Pridružil 
se nam bo tudi predsednik Vlade Republike Slovenije Borut 
Pahor, ki smo ga povabili k častnemu skoku. Veseli smo, da 
lahko tudi novim generacijam zagotovimo kvalitetna delovna 
mesta, zaradi katerih bodo mladi ostajali v naši dolini. 
Kot tehnološko visoko razvito in moderno podjetje smo po-
nosni tudi na to, da je novi odkop z imenom G2/C, ki je začel 
delovati sredi maja v severnem krilu jame Preloge in bo v 
celotnem času delovanja, to je do januarja 2011, dolg več kot 
200 metrov, že samo po dveh tednih delovanja dosegel nov 
rekordni dnevni izkop za odkope s tako imenovano horizon-
talno koncentracijo, ki znaša 10.100 ton. V zadnjem mesecu 
je bil ta rekord še nekajkrat izboljšan. 
Še posebej smo lahko veseli tega, ker je odkop G2/C dokaz 
našega lastnega inženirskega znanja ter operativnega, proi-
zvodnega znanja, ki ga skupaj s tehničnim vodstvom doka-
zujejo rudarji, strojniki in elektrikarji na odkopu. S takšnimi 
dosežki, ki se uvrščajo med najboljše tako v evropskem kot 
svetovnem merilu, Premogovnik Velenje prispeva k skupni 
konkurenčnosti Skupine HSE, ki je potrebna za uspešno 
delovanje na trgih električne energije.
Premogovnik Velenje se s preprečevanjem in z odpravljanjem 
negativnih vplivov na okolje srečuje že vse od svojega nastan-
ka, vendar v podjetju stremimo k temu, da se premogovni-
štvo odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zato smo 
neprijazen odnos do okolja precej zmanjšali. Kot družbeno 
odgovorno podjetje dajemo izjemen poudarek tudi izpol-
njevanju okoljskih standardov, zato ne preseneča, da smo 
zunanjo presojo tudi letos uspešno prestali tako v naši krovni 
družbi kot tudi v hčerinskem podjetju HTZ Velenje. 
Kot družbeno odgovorno podjetje se trudimo za dobro so-

delovanje z lokalno skupnostjo. Območja, 
kjer je odkopavanje premoga zaključe-
no, sproti urejamo. V lokalnem okolju 
smo pomemben delodajalec. Že tri leta 
zapored se v projektu Zlata nit uvrščamo 
med najboljše zaposlovalce, saj skrbimo 
za kvalitetna delovna mesta, izobraževanje 
in usposabljanje zaposlenih, v okviru Šole 
poslovnih znanj tudi za izobraževanje 
mlajših sodelavcev, ki bodo v prihodnjih 
letih in desetletjih prevzemali ključna 
delovna mesta v našem podjetju. S Špor-
tnim društvom in Klubom upokojencev 
pa skrbimo za kakovost življenja in dela 
naših zaposlenih.
V pridobivanje kadrov se vključimo 
že v času šolanja, imamo veliko število 
štipendistov, za katere izvajamo praktično 
usposabljanje. Že vse od leta 2007 razpi-

sujemo tudi štipendije pod geslom »Energija znanju – znanje 
energiji«, ki jih podelimo za smeri študija, ki niso neposredno 
povezane z rudarstvom, zajemajo pa področja, ki se nanašajo 
na razvoj Šaleške doline in energijo.
Zaradi narave našega dela veliko pozornost posvečamo var-
stvu in zdravju pri delu, kar je pri našem poklicu bistvenega 
pomena, saj rudarji delajo v posebnih razmerah, na katere 
kljub sodobni tehnologiji nimamo vpliva. Na pomen in po-
membnost varnosti in zdravja pri delu nenehno opozarjamo 
preko vseh orodij internega komuniciranja – preko kolegi-
jev, svetov delavcev, sindikata in preko vseh naših internih 
medijev. 
V Skupini Premogovnik Velenje se zavedamo, da danes 
podjetje, ki ni energetsko učinkovito, ne more biti poslovno 
uspešno. V Premogovniku Velenje si prizadevamo tudi za 
učinkovito rabo energije in smo na tem področju v prete-
klih letih že dosegli nekaj uspehov. Med finaliste pa smo se 
ponovno uvrstili tudi letos, v spletnem tekmovanju smo celo 
zmagali. 
Zdaj je čas za praznovanje. Za nami je 50 let Skokov čez kožo, 
pred nami še 50 let odkopavanja premoga. Celotno letošnje 
leto smo namenili različnim prireditvam in dogodkom, s ka-
terimi bomo ali smo že obeležili naš jubilej. Zavedamo se, da 
smo vse uspehe in dosežke lahko dosegli le s pomočjo vseh 
naših zaposlenih – zaradi tega naj prav slehernemu izmed vas 
velja zahvala. In zato je prav, da tudi praznujemo skupaj!
Ob našem stanovskem prazniku vas vse skupaj z družinami 
in prijatelji vabim, da v petek, 2. julija, ob 18. uri, skupaj obe-
ležimo jubilejni, že 50. Skok čez kožo. Naj bo to dan, ko ne 
bomo le hiteli drug mimo drugega, ampak bo čas tudi za lepo 
besedo, stisk roke in praznovanje našega skupnega praznika – 
dneva rudarjev.
Srečno!

dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje 

Praznujmo skupaj 
50. Skok čez kožo!
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Z deLom se vse doseŽe

Sedanji samoreševalni aparati imajo 
življenjsko dobo 5 let in ta jim poteče 
leta 2012. Ker so sedanji aparati 
izdelani v Ukrajini in niso izdelani 
v skladu z normami EU, že nekaj 
let spremljamo razvoj aparatov v 
državah, članicah EU, in iščemo no-
vega dobavitelja. Testirali smo nekaj 
različnih tipov aparatov, a povsem 
ustreznega do zdaj nismo našli.
Pa vendarle smo zdaj prišli do iz-
delka, ki bo zadovoljil naše osnovne 
zahteve. Iskanje novih aparatov je 
pojasnil glavni tehnični vodja mag. 
Marjan kolenc: »5. maja letos je zno-
va prišlo do samovžiga enega aparata 
SŠM 30 A. Ta dogodek nas je spodbu-
dil, da smo še pospešili iskanje novih 
samoreševalnih aparatov. Dejstvo na-
mreč je, da morajo biti samoreševalni 
aparati ob morebitni uporabi v jami 
brezhibni in stoodstotno. zanesljivi 
Na testiranju smo imeli nov aparat 
nemškega podjetja Dräger, ki naj bi 
na tržišče prišel šele konec leta, in 
aparat francoskega podjetja Sperian. 
Njihov aparat z oznako Fenzy Oxy 
Pro smo ocenili kot ustreznega in od-
ločili smo se za nakup teh aparatov,« 
je dejal mag. Kolenc.

Prednosti
Mere in teža novih aparatov so 
nekoliko večje od sedanjih aparatov, 

do jeseni bomo zamenjali 
samoreševalne aparate
V Premogovniku Velenje imamo v uporabi 750 samoreševalnih izolacijskih dihalnih aparatov z 
oznako SŠM 30 A. Ko je pred tremi leti prišlo na nekaterih od teh aparatov do samovžigov, smo 
celotno količino aparatov zamenjali. S proizvajalcem iz Ukrajine je bilo opravljeno testiranje apara-
tov, bili so popravljeni in na njih so bile izvedene manjše konstrukcijske spremembe.

po naših ocenah pa so tehnološko 
bolje izdelani. Prednosti so: robustno 
kovinsko ohišje, enostavno odpira-
nje, kontrola stanja tesnosti, kisiko-
va jeklenka za aktiviranje aparata, 
ki omogoča takojšnje dihanje po 
odprtju aparata, ter kemijsko vezan 
kisik v obliki ploščic, ne granulata kot 
zdaj, kar zagotavlja čistejši vdihani 
zrak. Tudi nove aparate kot sedanje 
namestimo na pas. 
»Dve naši glavni zahtevi glede apara-
tov sta, da so izolacijski in da se nosi-
jo na pasu. Če je aparat izolacijski in 
ne filtrski, pomeni, da uporabnik diha 
sveži zrak in ne filtrirane atmosfere, 
ki je v primeru uporabe samoreševal-
nega aparata polna plinov. Zahtevali 
smo tudi aparat, ki ga ima uporabnik 
cel delovni čas pri sebi, zato ga nosi 
na pasu in aparat tudi ob aktivira-
nju ostane na pasu. Samoreševalne 
aparate namreč uporabljajo tudi v 
nekaterih drugih poklicih oziroma 
delovnih okoljih, kjer se ob nevarnem 
dogodku atmosfera zaplini počasi, 
zato so lahko aparati nameščeni na 
določenem mestu na delovišču. 
V delovnem okolju naše jame pa je ob 
izbruhu plinov atmosfera zaplinjena v 
nekaj sekundah, zato sta pri namešča-
nju aparata najbolj pomembna zelo 
kratek čas za namestitev aparata in 
preprosta uporaba.«

Karakteristike novih 
samoreševalnih 
izolacijskih dihalnih 
aparatov sperian – 
Fenzy oxy Pro

velikost 18 x 18 x 8,5 cm,•	
teža 2,2/2,3 (z očali) kg,•	
kemijsko vezan kisik – KO•	 2,
naprava za samoaktivacijo •	
– komprimiran O2,
čas zaščitnega delovanja •	
30 minut (35 l/min, 1,2 
odstotka CO2), maksimalno 
100 min.,
maksimalna temperatura •	
na površini 40,70 C,
oznaka CE (EN, PPE),•	
življenjska doba 5 let z •	
možnostjo podaljšanja,
enkratna uporaba.•	

Kot je še povedal mag. Marjan Ko-
lenc, so samoreševalni aparati sicer 
robustni, a vendarle je priporočljivo, 
da sodelavci, ki jih nosijo, z njimi 
pazljivo ravnajo. 
Po majskem samovžigu aparata, 
čemur naj bi bile vzrok mehanske 
poškodbe aparata, so bili vsi aparati 
natančno pregledani in 60 jih je bilo 
zaradi mehanskih poškodb izločenih 
iz uporabe. Po predvidevanjih bo 
prva količina novih aparatov v upora-
bi že po kolektivnem dopustu.

Diana Janežič

nov samoreševalni izolacijski dihalni aparat Fenzy oxy Pro - levo zaprt na pasu, 
desno odprt
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Proizvodnja maj 2010
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

–120/B 65.100 52.769 -12.331 81,06 2.513
–50/B 210.000 217.905 7.905 103,76 10.376
G2/C 67.200 73.080 5.880 108,75 3.480
Proizvodnja 342.300 343.754 1.454 100,42 16.369
Priprave 8.400 12.125 3.725 144,35 577
Skupaj PV 350.700 355.879 5.179 101,48 16.947

Odkop G2/C, na katerem je vgrajenih 112 sekcij podporja, 
obratuje s t. i. horizontalno koncentracijo in odpira nove 
možnosti pri odkopavanju z omejenimi višinami. V pri-
merjavi z odkopi, ki premog pridobivajo s povečano odko-
pno višino, je na tem odkopu treba primanjkljaj premoga s 
stropa nadoknaditi z večjim dnevnim napredkom odkopa. 
Omenjeni odkop je lociran v sloju premoga, kjer povpreč-
na kurilna vrednost lignita znaša tudi do 13 GJ na tono in 
je prvi odkop, ki bo v celotnem času delovanja dolg 200 
metrov. Na njem naj bi do konca obratovanja, to je do 
januarja 2011, pridobili več kot 900.000 ton premoga.
Direktor dr. Milan Medved je bil ob tem dosežku navdu-
šen: »Za doseženi rezultat velja pohvala vsem, ki delajo 
na omenjenem odkopu oz. so z njim kakorkoli povezani, 
vsekakor pa velja omeniti tudi vrhunsko elektro-strojno 
opremo, ki je rezultat večletnega razvoja in plod domačega 
inženirskega znanja. 
Ta dosežek nakazuje, da lahko v Premogovniku Velenju 
resno računamo na ta način odkopavanja, ki bo v priho-
dnosti imel odločilen pomen pri doseganju letnega načrta 
izkopa premoga. To je tudi eden od ključnih ciljev, ki vodi 
Premogovnik Velenje k zastavljeni ceni 2,25 EUR/GJ, ki je 
bila dogovorjena s Holdingom Slovenske elektrarne.«

Letos smo zabeležili drugi najboljši rezultat v zadnjih 
desetih letih, merjeno v številu delovnih dni, in najboljši 
rezultat v tem obdobju, merjeno v številu odkopov.
Leta 2004 je bila dosežena proizvodnja 2 milijona ton 
26. maja – v 99. delovnem dnevu, a smo takrat premog 
odkopavali na skoraj treh odkopih (2,78). Kot je razvidno 
iz tabele, smo ta mejnik, odkop polovice načrtovane letne 
količine premoga oziroma dveh milijonov ton, navadno 
dosegli v juniju oziroma juliju in po dobrih sto delovnih 
dnevih.
Letos smo dosegli odkop 2 milijonov ton na dveh odkopih 
14. junija – v 108. delovnem dnevu, povprečna dnevna 
proizvodnja v tem času pa je bila 18.524 ton premoga. To 
je prav tako zelo dober rezultat, poleg tega poteka odkopa-
vanje premoga enakomerno.
Kot je povedal mag. Marjan kolenc, glavni vodja proizvo-
dnje, moramo do konca leta odkopati še manj kot polovi-
co celoletne načrtovane količine premoga.

Rekordni odkop 
na G2/C

v 108 dneh 
odkopali dva 
milijona ton 
premoga

Po dveh tednih obratovanja, ko smo 17. maja 
v jami Preloge zagnali novi odkop G2/C, je ta 
postavil novi mejnik v zgodovini na področju 
odkopavanja premoga. Vrhunska oprema in do-
bro izurjeni rudarji so 31. maja dosegli rekor-
dni dnevni izkop premoga 10.100 ton, izvedli 9 
rezov in napredovali 8,6 metra v enem dnevu. V Premogovniku Velenje spremljamo različne 

kazalce proizvodnje premoga in ti nam poka-
žejo našo uspešnost pri delu, učinkovitost in 
stalni napredek. Eden takšnih pokazateljev je 
tudi, v kolikšnem času smo v posameznem letu 
odkopali 2 milijona ton.

Leto Datum Delovni dan Povpreček (t) Pov. št. odk.
2000 17. 7. 129 15.600 2,67
2001 31. 7. 133 15.047 2,16
2002 18. 6. 113 17.736 2,39
2003 16. 6. 124 16.217 2,30
2004 26. 5. 99 20.270 2,78
2005 24. 6. 117 17.206 2,48
2006 19. 7. 130 15.404 2,37
2007 29. 6. 119 16.848 2,47
2008 27. 6. 119 16.902 2,01
2009 22. 6. 120 16.813 2,35
2010 14. 6. 108 18.524 2,01
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seja sveta delavcev
V sredo, 26. maja, je bila 3. redna seja Sveta delavcev Premogovnika. Na dnevnem redu so bili 
seznanitev z revidiranim letnim poročilom 2009 za družbo Premogovnik Velenje, poročilo o stanju 
varnosti in zdravja pri delu v PV v obdobju marec–april, poročilo o vpisu v programe preventivne 
rekreacije, poročilo o dodeljevanju stanovanj ter popolnitev odborov Sveta delavcev Premogovnika 
Velenje.

Uvodoma je direktor dr. Milan 
Medved člane seznanil z revidiranim 
letnim poročilom 2009 za družbo 
Premogovnik Velenje. Poudaril je, da 
je bila revizija dolga, naporna, zelo 
podrobna in natančna. Z ugotovitva-
mi revizorjev pa je zelo zadovoljen, 
saj niso imeli pripomb oziroma so 
izdali mnenje brez pridržkov tako za 
Premogovnik Velenje kot za druge 
družbe v Skupini. Direktor je izrekel 
vso pohvalo vsem sodelavkam in so-
delavcem, ki so sodelovali pri reviziji.
V sklopu poročanja o poslovanju v 
letu 2009 je dr. Medved tudi dejal, da 
smo lani sprejeli paket ukrepov za ob-
vladovanje poslovanja, ki je prinesel 
pozitivne učinke – zmanjševanje 
stroškov. Nekaj ukrepov smo prenesli 
tudi v letošnje leto in tudi tega mora-
mo zaključiti v okviru stroškov, ki so 
bili predvideni s planom, je poudaril 
direktor.   
Poročilo o stanju varnosti in zdravja 
pri delu v Premogovniku za marec in 
april je podal mag. bogdan Makov-
šek, vodja Službe VZD. V marcu se je 

zgodilo 16 nezgod pri delu, v katerih 
se je lažje poškodovalo 8 sodelav-
cev iz Priprav, 4 iz Proizvodnje, 3 v 
Jamski strojni službi in 1 v Jamski 
elektroslužbi. 
Pri večini nezgod so bili vzroki neu-
poštevanje predpisov o varnosti pri 
delu, neuporaba zaščitnih sredstev, 
nepazljivost. V aprilu pa se je zgodila 
le ena nezgoda pri delu. V primer-
javi z letom 2009 se je v prvih štirih 
mesecih letos pripetilo manj nezgod 
– lani 33, letos 28. Manj je bilo tudi 
nevarnih dogodkov – lani 16, letos 6.
Predvideni ukrepi, da bi bilo ne-
zgod pri delu čim manj, so: dodatno 
preučiti navodila za varno delo, uvesti 
dodatni varnostni nadzor, tehnični 
vodje morajo vzpostaviti komunika-
cijo ter zaposlene navajati na varen 
način dela in predvsem na uporabo 
zaščitnih sredstev.  
O vpisu v programe preventivne 
rekreacije z oznako ZPJ je poročala 
jana žolgar iz Službe VZD. Gre za 
poseben program preventive za pre-
prečevanje kostno-mišičnih obolenj 

pri delavcih, ki so pri delu v jami 
izpostavljeni obremenitvam iz ocene 
tveganja. Spomladi je bilo v preven-
tivi v Termah Olimia 23 sodelavcev, 
13 se jih je udeležilo nove oblike 
preventive v Termah Dobrna, 19 jih 
je bilo v Šmarjeških Toplicah. Jeseni 
bosta še dva termina – za Terme 
Dobrna je vpisanih 15 sodelavcev in 
25 za Terme Olimia. 
Predsednik Sveta delavcev je poročal 
o dodeljevanju stanovanj. Povedal je, 
da je bilo prosilcem z liste dodeljenih 
devet stanovanj, desetim prosilcem 
pa so bila v najem ponujena stanova-
nja v prenovljenem samskem domu 
na Kidričevi 57, ki so bila sprva na 
trgu.
Ob koncu seje je predsednik Sveta 
delavcev Miran božič povabil vse 
člane sveta na letošnje jubilejno 
praznovanje dneva rudarjev s 50. 
Skokom čez kožo 2. julija in jih po-
zval, da povabijo tudi svoje sodelavce 
in njihove družinske člane. 

dj

Čestitamo ob 3. juliju!
 
Premogovnik Velenje se kot družbeno odgovorno podjetje zaveda, da so za uspešno podjetje pomembni dobri 
medsebojni odnosi. Ker jih gradimo že 135 let, s posluhom do naših zaposlenih, za naš poklic še vedno veljajo 
načela pripadnosti, požrtvovalnosti, tovarištva in nesebične pomoči.

Svet delavcev je pri tem pomemben člen podjetja, tista vez med zaposlenimi in vodstvom, ki premosti tudi vsa 
morebitna nesoglasja in omogoča, da je Premogovnik Velenje trdna družba z uspešno preteklostjo in smelo začr-
tano prihodnostjo. 

Našo pripadnost podjetju kažemo tudi z vsakoletnim srečanjem ob rudarskem prazniku – in tako naj bo tudi 
letos – ko bomo na Mestnem stadionu obeležili že 50. Skok čez kožo. Bodite z nami, pripeljite svoje družine in 
prijatelje, da bomo lahko skupaj pospremili že 50. generacijo mladih rudarjev v naš rudarski stan.

V imenu Sveta delavcev PV vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje čestitam ob 3. juliju – rudarskem 
prazniku! Srečno!

Miran Božič,  predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje
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Letno poročilo Premogovnika 
Velenje za leto 2009
Revidirano Letno poročilo 2009 za Premogovnik Velenje je na svoji seji 7. 
junija obravnaval Nadzorni svet in ga brez pridržkov potrdil.
V letu 2009 smo v Premogovniku Velenje dosegli proizvodnjo premoga v 
višini 3.921.746 ton, kar je 2,2 odstotka manj od dosežene v letu 2008. 
Prodaja premoga v GJ je bila 42.177.840, kar je 4,9 odstotka manj kot leto 
prej. Celotni prihodek je bil dosežen v višini dobrih 132 milijonov € in 
poslovanje v letu 2009 smo zaključili s čistim dobičkom v višini 260.199 €. 
Vrednost premoženja Premogovnika Velenje na dan 31. 12. 2009 je 
znašala skoraj 210 milijonov €. Dodana vrednost na zaposlenega v letu 
2009 je bila 50.971 €. Za naložbe v osnovna sredstva smo namenili dobrih 
19 milijonov €.  Konec leta 2009 je bilo v Premogovniku Velenje 1.320 
zaposlenih, kar je 108 manj kot konec leta 2008 in 7,6 odstotka manj kot 
v začetku leta 2009. 

Podpisniki faktur
Ferdo Žerak, predsednik, ali Igor 
Klinc, podpredsednik Sindikata
Jože Janežič, predsednik SPESS

Podpisniki naročilnic
Ferdo Žerak, predsednik
Igor Klinc, podpredsednik
Vodje in namestniki sindikalnih 
podružnic
Proizvodnja – Mitja Holešek, boris 
avberšek
Priprave – Iztok brelih
Strojna dejavnost – slavko ledinek, 
drago ocvirk
Jamski Transport – rado rednjak, 
zlatko kugonič
Klasirnica – Igor klinc, Milan žižek
Elektrodejavnost – zdenko ledinek
Zračenje – silvo Meh, rafael goršek
Praktično izobraževanje – darko 
grušovnik, aleš stropnik
Strokovne službe – jože borovnik, 
Peter bršek
OUTN – Husein Pezić
HTZ Velenje – branko smagaj, Fra-
njo strnišnik
PLP – andrej naraglav
RGP – slavica Pogorelčnik, branko 
Centrih
TDS Industrija – janez Prapertnik, 
bernard Hudej
HABIT – jože Pikl
Jože Janežič, predsednik SPESS
Drago Kolar, predsednik Aktiva 
delovnih invalidov, Dragotin Novak, 
namestnik
Damjana Kričej, predsednica Rdečega 
križa, Drago Kolar namestnik
Stojan Špegel, predsednik Odbora za 
kulturo
 
nadzorni odbor sindikata
Franci Plevnik, Priprave, Robert Kri-
čej, Strojna dejavnost, Mojca Lenart, 
Strokovne službe

komisija za razlago kP Pv in pre-
mogovništva slovenije
Jože Janežič, predsednik SPESS

Člani konference oo zsss velenje
Jože Janežič, Ferdo Žerak, Branko 
Smagaj, Igor Klinc

stalni član ekonomsko-socialnega 

odbora energetike (esoe) 
Jože Janežič – namestnik Ferdo Žerak 

komisija za preventivno dejavnost
Slavko Ledinek, Danilo Rednjak, SD, 
Aleš Švarc, SD, Branko Smagaj, Katja 
Rak, Jana Žolgar, Evgen Roškar

delovna skupina za benefikacijo
FerdoŽerak, Dušan Zapušek, Husein 
Pezić, Jože Sajovec, SD, Danilo Re-
dnjak, SD

Člani komisije za razlago Poslov-
nika o komuniciranju med Upravo, 
sindikatom in svetom delavcev
FerdoŽerak, Branko Smagaj, Simon 
Lamot, SD, Miran Božič, SD, Sonja 
Kugonič Božena Steiner

odbor za pravno varnost zaposlenih
Iztok Brelih, SD, Tomaž Brezovnik, 
SD, Mitja Holešek

odbor za inovacije in razvoj
Drago Kotnik, SD, Danilo Rednjak, 
SD, Rado Rednak

gospodarska komisija
Branko Smagaj, predsednik, Igor 
Klinc, Tatjana Koželj, Jože Borovnik

komisija za prehrano
Darko Grušovnik, predsednik, Tomaž 

Brezovnik, SD, Peter Bolha, SD, An-
drej Gradišnik, Jožica Peterlin, Roma-
na Pečovnik, Diana Janežič, Robert 
Kričej, Franjo Strnišnik

odbor za kulturo
Stojan Špegel, Bojan Lajlar, Branka 
Vičar, Diana Janežič, Robi Kožar

odbor za nagrajevanje sd Pv
Miran Božič, Ivan Grobelnik, Ale-
ksander Osetič, Simon Lamot, Jože 
Kimperk

odbor za nagrajevanje sd Htz 
velenje
Branko Smagaj, Niko Filipovič, 
Husein Pezić, Andrej Vodušek, Franc 
Boljte, Janko Lukner

Pogajalska skupina delavskih pred-
stavništev
Jože Janežič, Miran Božič, SD, Iztok 
Brelih, Branko Smagaj, Niko Filipo-
vič, Igor Klinc, Ferdo Žerak

stanovanjska komisija
Leon Grobelnik, SD, Iztok Brelih, SD, 
Boris Širnik, Andrej Rajh

odbor za akorde
Miran Božič, SD, Ivan Grobelnik, SD, 
Simon Lamot, SD

Člani sindikata in svetov delavcev Pv in HtZ velenje 
v odborih in komisijah v obdobju 2005–2010
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vladna delegacija na 
obisku v teŠ
Borut Pahor, predsednik Vlade RS, je 25. maja z ministroma za gospodarstvo Matejem Lahovnikom 
ter okolje in prostor Rokom Žarnićem na povabilo HSE obiskal Termoelektrarno Šoštanj, kjer so 
ga seznanili z gradnjo nadomestnega bloka 6 ter njegovo vlogo v okviru skupine HSE in slovenske 
energetike širše. 

Predsednika vlade so sprejeli general-
ni direktor HSE Borut Meh, direktor 
TEŠ dr. Uroš Rotnik in direktor 
Premogovnika Velenje dr. Milan 
Medved.
»Skupina HSE kot družbeno odgo-
vorna organizacija se zaveda pomena 
trajnostnega razvoja, saj je že danes 
največji proizvajalec električne ener-
gije iz obnovljivih virov v Sloveniji. 
Ko govorimo o okoljski prijaznosti, 
pa nujno govorimo tudi o projektu 
TEŠ 6; ta Šaleški dolini in Sloveniji 
kot celoti prinaša znižanje emisij 
ogljikovega dioksida kar za 35 od-
stotkov ob enaki količini proizvedene 
električne energije v TEŠ kot danes. 
Ta podatek ob dejstvu, da bi bila Slo-
venija brez nadomestnega bloka 6 po 
letu 2016 vsaj dvakrat bolj odvisna od 
uvoza električne energije kot danes, 
projekt TEŠ 6 postavlja ob bok tistim 
projektom, ki so za Slovenijo in njeno 
umeščenost v globalne smernice stra-
teškega pomena,« je poudaril borut 

Meh, ki je predsedniku vlade na se-
stanku skupaj z dr. Urošem Rotnikom 
pojasnil prednosti in podrobnosti 
tega projekta. 
Direktor TEŠ je v kratki predstavitvi 
izpostavil tudi cenovni vidik nalož-
be, ki je v slovenski javnosti pogosto 
predmet ugibanj in razprav: »Lastna 
cena električne energije iz TEŠ 6 bo 
kar za 25 do 30 odstotkov nižja od 
lastne cene trenutnih proizvodnih 
enot termoelektrarne, prodajna cena 
električne energije iz novega objekta 
pa bo še naprej odvisna od borznih 
gibanj. Zagotovim torej lahko, da 
se zaradi gradnje TEŠ 6 električna 
energija v Sloveniji ne bo podražila,« 
je zatrdil dr. Uroš rotnik. 
Zelo pomembno je tudi dejstvo, da 
bo novi blok proizvajal električno 
energijo iz domačega premoga – iz 
Premogovnika Velenje. Ta bo poleg 
vodne energije predstavljal edini 

energetski vir, s katerim si Slovenija 
v dolgoročnem obdobju zagotavlja 
določeno stopnjo energetske neodvi-
snosti. 

blok 6 je koristna naložba
borut Pahor je po obisku ocenil, da 
je gradnja šestega bloka TEŠ koristna 
z narodnogospodarskega vidika, in to 
tako v ekonomskem kot v ekološkem 
smislu. »V ekonomskem smislu tako 
glede finančnega servisiranja objekta 
kot glede uporabe energenta, ki je 
edini domači fosilni vir – velenjski 
premog. Pri ekološkem smislu mislim 
na podatke, da bo blok 6 z ekološkimi 
emisijami okolju prijaznejši in da 
bi kakršnakoli drugačna odločitev 
pomenila, da Slovenija določen čas, 
do verjetne gradnje bloka 2 v Jedrski 
elektrarni Krško, ne bi imela dovolj 
velikih zalog energije in tako pluralno 
sestavljene energetske bilance, kot jo 

Vlada je na svoji seji 16. junija, 
potem ko se je seznanila z 
gradivom o projektu izgradnje 
bloka 6 – Okoljskim poročilom 
ter okoljskim in socialnim ak-
cijskim načrtom, Tehnološkim 
skrbnim pregledom in Finanč-
nim modelom – potrdila pismo 
o podpori za odobritev dolgo-
ročnega posojila Evropske ban-
ke za obnovo in razvoj (EBRD) 
v višini do 200 milijonov evrov 
za financiranje bloka. Kot je po 
seji poudaril gospodarski mini-
ster dr. Matej Lahovnik, pri tem 
ne gre za poroštvo, temveč za 
izraz politične volje, da podpira 
projekt.

vladni delegaciji na obisku v teŠ so gospodarstveniki Šaleške doline predstavili 
vse vidike projekta blok 6.



9

Z deLom se vse doseŽe

ima zdaj.«
Pahor je poudaril, da ne gre za koli-
zijo interesov, temveč gre za komple-
mentarnost pri odločitvi Slovenije 
z narodnogospodarskega vidika za 
vlaganja v blok 6 TEŠ in v blok 2 
JEK. »To tudi pomeni, da je Slovenija 
varna in energetsko suverena država,« 
je dejal Pahor.
Premier je pojasnil, da bo vlada o po-
roštvih za gradnjo bloka šest odločala 
drugi teden junija, takrat namreč pre-
mier pričakuje pismo gospodarskega 
ministra Mateja lahovnika o vsebini 
in finančni konstrukciji naložbe. Vla-
da naj bi takrat sprejela odločitev o 
odobriti poroštva za posojilo v višini 
440 milijonov evrov, ki bi ga najeli pri 
Evropski investicijski banki, medtem 
ko EBRD za svoje posojilo ne rabi 
poroštva. 
Tudi za Lahovnika je gradnja na-
domestnega bloka 6 ekonomsko in 
okoljsko sprejemljiva. Z bistveno 
manj premoga bo TEŠ proizvedla 
več elektrike, njen izkoristek pa se bo 
povečal za 30 odstotkov. Lahovnik je 
tudi izpostavil, da ima Šaleška dolina 
še 127 milijonov ton neizkoriščene-
ga premoga, zato je gradnja bloka 6 
dobrodošla.
Za okoljskega ministra roka žarnića 
je gradnja šestega bloka šoštanjske 
termoelektrarne z okoljskega stališča 
eden manj problematičnih projektov. 
Ta blok bo namreč nadomestil bloke 
od ena do pet, za približno 30 odstot-
kov pa bo zmanjšal emisije v okolje, 
saj bo letno izpuščal v zrak 3 milijone 
ton ogljikovega dioksida.
Žarnić ocenjuje, da je okoljsko 
ministrstvo s svojimi dokumenti 
dobro sledilo šoštanjski naložbi, ki 
je že prostorsko umeščena, ima tudi 
okoljevarstveno soglasje, izdaja oko-
ljevarstvenega dovoljenja pa je v teku. 
Za pridobitev gradbenega dovoljenja 
postopek teče. 
Generalni direktor Holdinga Slo-
venske elektrarne Borut Meh je 
zagotovil, da njegovi sodelavci pri 
pripravi projekta gradnje šestega 
bloka, ki bo stal 1,2 milijarde evrov, 
niso ravnali koruptivno. Prepričan je, 
da so projekt vseskozi vodili javno in 
transparentno.

Glede premoga ni dilem
dr. Milan Medved je bil z obiskom 
vladne delegacije v TEŠ zelo zadovo-
ljen, predvsem, kot je poudaril, zaradi 

Projektni forum Slovenskega združenja 
za projektni management
Od srede, 2. junija, do petka, 4. junija, je v velenjskem hotelu Paka po-
tekal Projektni forum, ki ga vsako leto organizira Slovensko združenje 
za projektni management. Na forumu je skupaj z zasedbo najvidnejših 
slovenskih managerjev in vladnih predstavnikov sodeloval tudi dr. 
Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje.

Na forumu so bili predstavljeni projekti in projektni management v 
vlogi reševanja globalnih sprememb in gospodarske krize. dr. Milan 
Medved je pri predstavitvi Premogovnika Velenje predstavil vlogo 
projektnega razmišljanja in delovanja v podjetju. Poudaril je, da je Pre-
mogovnik Velenje sposoben prilagajati svojo proizvodnjo energetskim 
potrebam, pri tem je posebej izpostavil potrebe bloka 6 Termoelektrar-
ne Šoštanj. 
Omenil je, da je bil Premogovnik Velenje ponovno med finalisti za 
Energetsko učinkovito podjetje 2010 in zmagovalec spletnega tekmova-
nja. Dodal je, da podjetje dobro obvladuje vplive na okolje, in poudaril, 
da smo družbeno odgovorno podjetje, saj smo globoko vpeti v lokalno 
skupnost. Družbeno odgovornost pojmujemo kot resno zavezo ob 
hkratnem upoštevanju načel ekonomske uspešnosti. Pomembni so 
kakovost življenja in dela zaposlenih, sodelovanje z lokalno skupnostjo 
in skrb za širše okolje. 
Udeležencem foruma je dr. Milan Medved podrobneje predstavil tudi 
portal OVQ in svojstven model vodenja ter nadzora nad izvajanjem 
projektov, s katerim je podjetje povečalo uspešnost vseh projektov in s 
tem energetsko učinkovitost.
Mag. Igor Vrečko z Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor in pro-
gramski vodja Foruma ZPM je ob zaključku predstavitve izpostavil, 
da imamo v Šaleški dolini veliko primerov dobre prakse, med katere 
zagotovo spada tudi Premogovnik Velenje.
Ob koncu osrednjega dneva konference je potekala tudi letna skupšči-
na Slovenskega združenja za projektni management, na kateri je bil za 
novega predsednika združenja izvoljen mag. Andrej Kerin.

Metka Marić

poglobljene in konstruktivne debate 
ob celoviti predstavitvi projekta.
»Predsednik vlade in ministra so pre-
senetili z zelo konkretnimi vprašanji 
in vsi smo imeli nanje prave odgo-
vore, kar me posebej veseli. Pojasnili 
smo, zakaj je blok 6 pomemben 
celotnemu slovenskemu elektroener-
getskemu prostoru ne le Šaleški dolini 
ter odgovorili na nekaj vprašanj, ki 
so se v zadnjih mesecih postavljala v 
medijih in so bila različno tolmačena 
– kako je s količinami, kakovostjo in 
konkurenčnostjo premoga v Šaleški 
dolini, kakšna je investicijska vre-
dnost bloka 6.
V imenu Premogovnika Velenje sem 
dal vladni delegaciji zagotovila, da 
glede premoga ni nobenih dilem. 

Zalog je dovolj. 
Predstavil sem tudi naš Razvojni na-
črt, v skladu s katerim izvajamo svoje 
ključne razvojne projekte, ki bodo 
prav tako, kot je načrtovano za blok 
6, dokončani do leta 2015. S temi 
projekti še naprej optimiramo stroške 
proizvodnje in prepričan sem, da 
bomo naš del naloge v zvezi z blokom 
6 uspešno izpeljali. Ta pa je, da bo 
leta 2015 izhodiščna cena premoga 
2,25 €/GJ,« je dejal dr. Medved.

Diana Janežič
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izobraževanje kot izziv
»Razlika med znanjem in bogastvom je v tem, da znanje varuje nas, medtem ko moramo boga-
stvo mi varovati, in da znanje z uporabo rase, medtem ko se bogastvo zmanjšuje,« pravi arabski 
pregovor. Dva sodelavca – Drago Potočnik in Stojan Špegel – sta v tem smislu bogatejša, saj sta v 
zadnjem času nadgradila svoje strokovno znanje.

Podjetje smo Ljudje

izobraževanje je dobrina
drago Potočnik, univerzitetni diplomirani inženir rudar-
stva in geotehnologije, direktor družbe PV Invest, je 28. 
maja letos dokončal podiplomski študij Geotehnologije 
na oddelku za geotehnologijo in rudarstvo Naravoslovno-
tehniške fakultete Univerze v Ljubljani in pridobil naziv 
magister znanosti s področja Geotehnologije.
Magistrska naloga ima naslov Model stabilnostne analize 
osnovne rudniške mreže (specialnost s področja rudarskih 
merjenj), vsebina pa je v neposredni povezavi z odkopava-
njem debelih plasti premoga in jamomerskim delom, ki je 
del tehnološkega procesa. 
»V našem podjetju sta zmanjševanje in preprečevanje 
vplivov odkopavanja na površini in objektih integrirana v 
vsako tehnološko samostojno enoto procesa odkopavanja. 
To omogoča načrtovano odkopavanje in napovedovanje 
posledic na površini, ustrezno ukrepanje ter optimalno 
skrb za okolje. Izredno pomembno vlogo pri tem ima pro-
gnoza premikov terena, ki temelji na sintezi opazovalnih 
podatkov na že obstoječih ugrezninah.
Vsa ta dela tako na površini kot v jami rabijo svoje skupno 
izhodišče, ki mu rečemo osnovna rudniška mreža. V jami 
so ta dela usmerjanje pripravskih številk, vodenje odkopov 
po višini, izdelave različnih posnetkov in zakoličb kot tudi 
spremljanje stabilnosti glavnih rudniških objektov. V svoji 
nalogi pa sem se posvetil načrtovanju, postavitvi, spre-
mljanju in stabilnostni analizi osnovne rudniške mreže.
Poglavitni prispevek magistrske naloge je obravnava 
stabilnosti merskih mrež na racionalen način v merskem 
in računskem smislu za zadovoljevanje najzahtevnejših 
projektov. Model stabilnostne analize je skozi nalogo 
preverjen in potrjuje teze, ki so bile postavljene skozi 
teoretični del,« je vsebino naloge predstavil mag. Potočnik. 
Podiplomski študij je moral za nekaj časa tudi odložiti, 
vzrok  pa sta bila ustanovitev družbe PV Invest in ime-
novanje za direktorja družbe. »Takrat sem moral poleg 
povsem tehničnega znanja zelo hitro pridobiti znanja, 
potrebna za vodenje podjetja. 
V letu 2006 sem se udeležil usposabljanja iz osnov 
računovodstva in financ za nefinančnike, v letu 2007 pa 
sem opravljal sedemtedensko izobraževanje za vodenje 
poslovnih procesov v Mednarodni poslovni šoli na Bledu. 
To je bilo zahtevno izobraževanje, na koncu katerega je 
bilo treba izdelati nalogo. 
V tem obdobju za podiplomski študij nisem imel veliko 
časa, zato je magistrska naloga nekaj časa čakala,« je pove-
dal mag. Potočnik.
Z izdelavo magistrske naloge se je vrnil na svoje osnovno 
tehnično področje in pridobil nova znanja predvsem s 
področja rudarskih merjenj in geodezije. Ta znanja mu, 

zatrjuje, koristijo tako pri reševanju izzivov na področju 
jamomerstva kot tudi pri prenosu tega znanja na mlajše 
generacije.
Kaj ga je vodilo k nadaljevanju študija oziroma izdelavi 
naloge?
»Najprej to, da ne maram nedokončanih nalog. Ta je 
morala malo počakati, ker smo na noge postavljali novo 
podjetje in zasebne ambicije je bilo treba začasno podre-
diti temu cilju. V tem času smo s sodelavci opravili veliko 
delo in danes PV Invest v okolju prepoznavajo kot uspeš-
no podjetje z jasno vizijo. 
Po drugi strani pa v družbi PV Invest sledimo konceptu 
učečega se podjetja. Trudimo se, da za vsakega zaposle-
nega pripravimo vsaj eno izobraževalno vsebino letno, pa 
naj gre za uvajanje novosti znotraj podjetja ali v zunanjem 
okolju. Podjetje je namreč programsko organizirano, kar 
pomeni, da morajo biti programi samostojni in morajo 
suvereno nastopati v svojih okoljih. To pa je mogoče le ob 
sprotnem izobraževanju, seznanjanju z novostmi in dvigo-
vanju kompetenc zaposlenih.
Možnosti za izobraževanje so v Skupini PV odlične in vča-
sih kar ne morem verjeti, ko slišim, da posamezniki izo-
braževanje dojemajo kot neke vrste obvezo. Danes je malo 
okolij, ki bi temu področju namenjala toliko pozornosti 
kot je namenjamo pri nas. Vsako delovno mesto zahteva 
izobraževanje in to je dobrina, ki je v drugih podjetjih, 
v aktualnih razmerah, še pod posebnim drobnogledom. 
Tam se ta dobrina ne zdi tako samoumevna,« je sklenil 
mag. Potočnik.
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Za mano je zahtevno delo
stojan špegel, vodja Muzeja premogovništva Slovenije, 
je po osnovni izobrazbi rudarski tehnik, pred leti je ob 
delu dokončal študij na Fakulteti za organizacijske vede 
v Kranju, junija letos pa je diplomiral na Šoli za risanje in 
slikanje, Arthouse – College of Visual Arts v Ljubljani, ki je 
poleg Akademije za likovno umetnost druga priznana šola 
na tem področju v Sloveniji. Pridobil je naziv diplomirane-
ga slikarja. K izobraževanju ga je vodilo strokovno delo, 24 
let je bil obratni tehnik, ob tem pa je ves čas negoval tudi 
svoj drugi pol – umetnost. V umetniških krogih je namreč 
poznan kot pesnik in slikar. 
Po štirih letih temeljitega študija in raziskovalnega dela je 
nastalo diplomsko delo z naslovom Likovna umetnost na 
temo rudarskega motiva v Sloveniji. To je prva tovrstna 
naloga, ki obravnava rudarski motiv v umetnosti ne le 
lokalno, temveč celovito v celi Sloveniji. Razdeljena je na več 
poglavij, in sicer slike, skulpture, grafike, risbe, mozaiki in 
freske, fotografija ter računalniška grafika in instalacije.
»Ker ni literature, ki bi obravnavala to tematiko na podro-

čju Slovenije, sem v prvi vrsti želel zbrati čim večje število 
slikovnega gradiva, najti o teh delih čim več podatkov in jih 
razvrstiti po tehnikah. 
Moj namen ni bil obdelovati tematike z vidika umetnostno 
zgodovinske stroke, pač pa zbrati dela, jih postaviti v čas 
in okolje. Naloga je nastavljena tako, da jo še vedno lahko 
dopolnjujem, saj stalno odkrivam nova dela, poleg tega ima 
diplomsko delo omejitev obsega in vsega vanj nisem mogel 
vnesti,« je povedal Špegel.
Delo je bilo obsežno in temeljito, prečesal je vse slovenske 
rudarske kraje in ugotovil, da tam, kjer bi pričakovali največ 
umetniških del na temo rudarstva, le-teh ni našel, pač pa je 
slike in kipe našel na prizoriščih različnih likovnih kolonij 
in srečanj Ex-tempore, v rudarskih podjetjih in na javnih 
mestih. »Značilno je, da umetniki, ki so ustvarjali v rudar-
skih krajih, niso ustvarjali del z rudarsko tematiko. Na drugi 

strani v nalogi predstavljam tudi avtorje, za katere rudarska 
tematika ni tipična oziroma po njej niso znani. V nalogi 
predstavljam grafične liste, ki imajo socrealistično tematiko 
in se v desetletjih niso spremenili, se je pa zelo spremenilo 
kiparjenje. Tipični primer povsem sodobnega »rudarskega« 
spomenika je velenjski Mobil, ki na videz nima povezave 
s premogovništvom, ima pa zgodbo, zakaj je nastal in kaj 
pomeni,« je razložil Špegel.
Zanimiva je tudi njegova ugotovitev v nalogi, da med ume-
tniki ni nikogar, ki bi v večji meri upodabljal trdo, fizično 
težko rudarjevo delo. Največ je upodobljenih rudarjev kot 
ponosnih ljudi, v domačem okolju, pri prihodu na delo ali 
odhodu domov, rudarjev z rudarskimi simboli – za katere 
pa se ne ve prav, kateri sploh so. Morda udarno kladivo, 
sekira, prekrižani kladivci, rudarska svetilka?
Stojan Špegel je ves čas svojega dela prepletal umetnost in 
tehniko. Študij na Fakulteti za organizacijske vede je končal 
z diplomsko nalogo Organizacija rudarske prireditve Ex-
tempore in likovne kolonije. Ocenjuje, da je pri obeh študi-
jih pridobil nova znanja s področja rudarstva in umetnosti, 
o zgodovinskih obdobjih in nove poglede na že znana 
dejstva. Ugotavlja, da so se z razvojem rudarstva razvijale 
tudi vzporedne dejavnosti – način rudarjevega življenja in 
nenazadnje tudi kultura in umetnost.
»Svoje znanje sem zelo obogatil in razširil. Zelo sem pono-
sen, da sem opravil takšno delo. Vanj sem vložil veliko dela, 
veliko sredstev in časa, saj sem prepotoval celo Slovenijo, 
spoznal veliko novih ljudi, izvedel veliko zgodb, ki se skri-
vajo za posameznimi likovnimi deli in njihovimi ustvar-
jalci. Včasih so družbene razmere in močni posamezniki v 
danem času zelo zavrli ali pa spodbudili neko likovno smer 
ali umetnika. Vse to so zanimive zgodbe, ki jih bom nosil v 
sebi. 
Na šoli me nagovarjajo, da bi dokončal še magisterij, ta traja 
eno leto, ter da bi izdal brošuro o tematiki moje diplomske 
naloge, saj takšnega dela v Sloveniji še ni. Zdaj se bom naj-
prej spočil po zahtevnem študiju, potem pa bom načrtoval 
naprej,« je sklenil Stojan Špegel.

Diana Janežič

Rudi skočir, Panem nostraem Quotidianum da nobis hodiae, 
olje na platno, 140 x 140 cm, 1990 (daj nam danes naš 
vsakdanji kruh)
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Rudarska solidarnost še 
živi s krvodajalci
»Humanitarnosti, pri kateri človek daruje del sebe, da povrne zdravje ali celo reši življenje drugega 
človeka, se ne da ovrednotiti in plačati. Rudarska solidarnost v tem pogledu še živi, bistven ele-
ment zanjo pa je tudi posluh podjetja. Vodstvo PV stimulira krvodajalstvo in druge oblike solidar-
nosti znotraj organizacije Rdečega križa ter zaposlenim omogoča udeležbo v krvodajalskih akci-
jah. V mnogih podjetjih namreč ni tako.«

Podjetje smo Ljudje

Tako je med drugim dejal na slovesnosti ob 35. letnici 
delovanja Rdečega križa v Premogovniku Velenje 7. junija 
jože kožar, predsednik Območnega združenja Rdečega 
križa Velenje. Nanizal je tudi veliko zgovornih številk: 
»V Sloveniji letos obeležujemo 65 let krvodajalstva. V 
tem času je bilo odvzetih okoli 4 milijone odmerkov krvi, 
s katerimi je bilo zbranih okoli 1,5 milijona litrov krvi. 
Vsako leto imamo v Sloveniji okoli 100.000 odvzemov in 
Slovenija je ena redkih držav na svetu, ki je pri oskrbi s 
krvjo samozadostna.
Da je temu tako, imajo veliko zaslug tudi krvodajalci 
iz Šaleške doline in znotraj nje krvodajalci v Skupini 
Premogovnik Velenje. Uspešnost krvodajalstva merimo s 
številom odvzemov krvi na število prebivalstva oziroma 
znotraj podjetja na število zaposlenih. 
Po tem kriteriju je slovensko povprečje 5 odstotkov, v Šale-

ški dolini, kjer je bilo lani 4.885 odvzemov, je to povprečje 
11 odstotkov in smo že leta vodilna regija. Med okoli 2.600 
zaposlenimi v Skupini PV pa je bilo lani 2.300 odvzemov, 
kar je več kot 85 odstotkov. Takega podjetja v Sloveniji ni 
in verjetno tudi v svetu ne.«
V imenu Zavoda za transfuzijsko medicino Republike 
Slovenije se je podjetju, aktivistom Rdečega križa ter 
krvodajalcem zahvalila simona Đorđevič, vodja Službe za 
krvodajalstvo. »Ste absolutni rekorderji med slovenskimi 
in evropskimi podjetji v darovanju krvi in upamo na na-
daljnje sodelovanje, kajti brez takšne družbene odgovor-
nosti bo krvodajalstvo v Sloveniji zamrlo,« je dejala.

Človečnost potrebujemo
Čestitke vsem, ki delujejo v Rdečem križu v podjetju, ter 
vsem krvodajalcem in krvodajalkam, pa je izrekel tudi 

v Premogovniku velenje je 800 krvodajalcev. med njimi sta rekorderja ivan Rošer (z zahvalo v roki levo) in Franc Ciglar; ob 
njiju levo dr. milan medved, desno jože Kožar, zadaj levo damjana Kričej in desno suzana Đorđevič.
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dr. Milan Medved. Poudaril je, da Premogovnik Velenje 
podpira dejavnosti, v katerih sodelujejo njegovi zaposleni, 
pa naj gre za kulturno, športno, izobraževalno ali huma-
nitarno področje. Ravno Rdeči križ in z njim povezano 
krvodajalstvo sta temelj dejavnosti, ki ju človeštvo nujno 
potrebuje in jo bo tudi v prihodnje. 
»Želim si le, da bi v Sloveniji krvodajalstvo ne postalo pla-
čljiva storitev, kajti v tem primeru bi stiske ljudi izrabljali v 
napačne namene. Kolikor bo v moji moči, bomo krvoda-
jalstvo v podjetju še naprej podpirali.
Tudi v teh modernih časih ne smemo pozabiti na človeka, 
na zaposlenega, na vsakega, ki potrebuje pomoč. V tem se 
kaže naša družbena odgovornost, ki jo imamo zapisano v 
temeljih poslovne politike in ni le črka na papirju. Kažemo 
jo skozi podporo projektom na različnih področjih ter s 
svojim odnosom do okolja, v katerem delujemo,« je dejal 
direktor.
Slovesnost sta z odigranimi skladbami popestrila kitari-
sta, dijaka Umetniške gimnazije Velenje Zala Javornik in 
Urban Meža, na njej pa je predsednica OO RK Premogov-
nik Velenje damjana kričej podelila tudi nekaj priznanj. 
Prejeli so jih direktorji družb, ki podpirajo delovanje Rde-
čega križa, in sicer dr. Milan Medved, Dejan Radovanović 
iz HTZ Velenje, mag. Drago Potočnik iz PV Investa, Ivan 
Žilić iz GOST-a, mag. Marjan Hudej iz RGP ter Damijan 
Kanduti iz PLP. 
Ob tem je poudarila, da gre zahvala dejstvu, da lahko letos 
praznujemo 35-letnico delovanja Rdečega križa v pod-
jetju, vsem vodstvenim delavcem, ki so v preteklih letih 
imeli posluh in ga imajo zdaj za sočloveka ter podpirajo 
krvodajalstvo. »Seveda pa imajo pri tem veliko vlogo tudi 
sodelavke in sodelavci, ki so krvodajalci, in člani izvršilnih 
odborov RK v vseh letih delovanja. Vsem hvala in čestit-
ke,« je dejala Kričejeva. 
Jože Kožar pa se je v imenu OZ RK Velenje zahvalil aktivi-
stom OO RK, vsem krvodajalcem in direktorju Premogov-
nika Velenje za podporo in pomoč pri delovanju Rdečega 
križa ter mu izročil priznanje RK Slovenija – kristalno 
kapljico krvi.

Krvodajalstvo je način življenja
Na slovesnosti sta priznanje prejela tudi dva sodelavca, ki 
sta največkrat darovala kri, in sicer Franc Ciglar za 102-
krat darovano krvi in Ivan Rošer za 109-krat darovano 
krvi.
Franc Ciglar iz Strojne službe, dela v jami Pesje, je krvo-
dajalec 27 let. Pri tem ga vodi načelo, da je sočloveku treba 
pomagati in ljudem pomaga tudi na druge načine, ne le 
z darovanjem krvi. »Dajanja krvi se navadiš, jaz jo dam 
vsake tri mesece. To je moj način življenja. Upam, da sem 
s svojo krvjo komu pomagal povrniti zdravje ali življenje,« 
je bil skromen.
Ivan rošer, zaposlen je v Delavnici zaščitnih sredstev 
HTZ Velenje, se je krvodajalstvu zapisal takoj, ko je postal 
polnoleten, to je bilo 1971. leta. »In ko ti to početje pride 
v kri, kot rečemo, si temu zapisan, se tega navadiš in imaš 
dober občutek, da si nekomu pomagal,« je preprosto 
pojasnil, zakaj je krvodajalec. Njegov zgled za krvodajal-
stvo so bili oče in bratje, pa tudi med prijatelji ima veliko 
krvodajalcev.

Diana Janežič

35 let delovanja 
Rdečega križa v podjetju
Zdravje je največje bogastvo posameznika, dru-
žine in človeštva. Pomemben dejavnik v skrbi 
za zdravje je tudi mednarodna organizacija 
Rdečega križa, ki je bila ustanovljena leta 1863.

V Jugoslaviji je bilo prvo društvo ustanovljeno leta 1875 v 
Črni Gori. Nekaj desetletij pozneje so ustanovili še Društvo 
Rdečega križa kraljevine Jugoslavije. Med okupacijo je vod-
stvo jugoslovanskega Rdečega križa emigriralo v tujino, vsa 
društva RK v državi pa so imeli okupatorji. 
Leta 1944 so po nalogu Nacionalnega komiteja osvoboditve 
Jugoslavije delovanje RK zopet obnovili. Po vojni je RK v 
Jugoslaviji postal prava množična organizacija z več milijoni 
članov. 
Dobivanje človeške krvi za vse večje potrebe v medicini je 
po svetu različno organizirano. V Sloveniji je urejeno zelo 
uspešno in temelji na prostovoljnem krvodajalstvu. Delavci 
v rudarstvu so bili prvi, ki so se ob začetkih krvodajalstva 
odzvali klicem po darovanju krvi. Krog krvodajalcev se je iz 
leta v leto širil, število krvodajalcev je raslo in še vedno raste. 
Danes se še bolj kot kdaj prej zavedamo, kako je kri v me-
dicini nenadomestljiva, zato so krvodajalske akcije izre-
dno pomembne. Njihov pomen je tudi v tem, da potekajo 
prostovoljno in z močnim pridihom humanosti. Krvodajalci 
svojo kri podarjajo neznanim osebam. 
Pred 35 leti, 7. junija 1975, je bil ustanovljen zbor delegatov 
OO Rdečega križa REK Velenje. S tem je REK Velenje postal 
prva delovna organizacija v Sloveniji in tudi v tedanji Jugo-
slaviji, ki je oblikovala svojo Osnovno organizacijo Rdečega 
križa. Na ta način je proslavila tudi 100. obletnico Rudnika 
lignita Velenje in RK Jugoslavije.
V takratnem podjetju REK Velenje je bilo 9.000 zaposlenih 
in kri jih je darovalo več kot 3.000, kar je bilo rekordno 
število za takratno celotno Jugoslavijo. Od leta 1980 je bila 
zelo močna naveza med krvodajalci tudi hrvaško mesto 
Split, s katerim so sodelovali na tradicionalnih krvodajalskih 
srečanjih.
Za vsako uspešno aktivnost skrbijo ljudje. V dolgih letih 
krvodajalstva so bili v velenjskem premogovniku krvoda-
jalstvo pripravljeni voditi: Erno Rahten, Ivo Petrej, Marica 
Močilnik, Franc Venišnik, Karli Čretnik, Karel Koželj, Valter 
Golob in Drago Kremžar, od katerega sem poslanstvo z ve-
seljem sprejela in že 10. leto kot predsednica OO RK vodim 
svoje sodelavce in krvodajalce. 
Tudi v samostojni Sloveniji je Premogovnik Velenje še 
vedno vodilno podjetje na področju odvzemov krvi. Za 
množično udeležbo na krvodajalskih akcijah se je treba 
zahvaliti našim zvestim, humanim krvodajalcem, ki jih je v 
podjetju več kot 800. Pohvale vredno je, da vzgajamo pod-
mladek, da se torej v vrste krvodajalcev vpisujejo tudi novi, 
mladi sodelavci. 
Da lahko letos praznujemo 35-letnico delovanja Rdečega 
križa v podjetju, gre zahvala tudi vsem vodilnim delavcem, 
ki so vedno imeli posluh za sočloveka in so podpirali huma-
nitarne aktivnosti naše organizacije.

Damjana Kričej
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4. srečanje preseljenih v 
Gaberkah 
Gaberke so letos že četrtič zapovrstjo gostile srečanje preseljenih, ki so se morali pred leti zaradi 
posledic rudarjenja s svojih domačij preseliti v bližnjo in daljno okolico. Kulturnica Gaberke je na 
lokaciji nekdanjega gasilskega doma pri kozolcu v nedeljo, 20. junija, pripravila srečanje prebival-
cev nekdanjega spodnjega dela Gaberk, Družmirja, Šoštanja, Prelog, Metleč in Pesja. Tudi hladno 
vreme ni moglo do živega vsem, ki so prišli v kraje, od koder so se morali pred leti odseliti.

Preseljence in ostale udeležence 
je uvodoma pozdravil predsednik 
Kulturnice Gaberke Franc Šteharnik, 
nato pa je zbrane nagovoril direktor 
PV Invest mag. drago Potočnik: »V 
vsej zgodovini našega podjetja, 135 
let je letos za nami, je Premogovnik 
Velenje močno posegel v to dolino, 
tako v vizualnem smislu kot tudi 
drugače. 
Prebivalci nekdanjih naselij so morali 
zapustiti to okolje in najti svoje nove 
domove nekje drugje. 
Vsak preseljenec nosi s seboj svojo 
zgodbo. Prav zaradi teh ljudi se trudi-
mo, da organiziramo to srečanje – da 
se srečajo nekdanji sosedje, prijatelji 
– upam, da bo to trajalo še leta in 
leta, kajti pred nami je energetsko ob-
dobje, ki z blokom 6 in s tem posle-
dično tudi s Premogovnikom Velenje 
zagotavlja prihodnost delovnih mest 
v dolini še vsaj 50 let.«

400 preseljenih družin
S premogom so v Šaleški dolini 
povezane številne usode in zgodbe 
njenih prebivalcev. Nekaterim je črno 
zlato prineslo zaslužek, prihodnost 
in družino, zrasli so številni novi 
domovi in življenje v dolini je dobilo 
silovit zagon. Mnogim pa je premog 
vzel tisto najdražje, nekomu očeta, 
drugemu zdravje, številni so ob rasti 
premogovnika izgubili tudi svoj dom. 
Prve domačije so na področju Škal 
izginile že pred drugo svetovno voj-
no, proces ugrezanja tal in izginjanja 
plodne zemlje ter domačij pa se je po 
vojni z modernizacijo premogovnika 
še siloviteje razmahnil. Prebivalce teh 
ugrezajočih naselij so deloma preselili 
na možna kmetijska zemljišča zunaj 
prostora pridobivanja premoga, del, 
predvsem mlajših domačinov, pa se je 
preselil v mesto.
Takšnih domačij je bilo z območja 

Rojstna vas
Le kje si, rojstna vas domača,
kjer mlada leta tekla so?
Zdaj tam Velenjsko je jezero,
le labodi veselo plavajo.

Smo srečno tam živeli,
v prelepi vasi Preloge,
še ptički bili so z nami veseli,
ko peli so nam budnice.

Tam razvil se je nov rudnik,
saj premoga bilo je dost',
tud' železnico so tam zgradili,
da so vlaki premog razvozili.

Rudarji tam skopali
globoke etaže so,
se vse je poglobilo,
pokopalo tudi rodno zemljico.

Zdaj spomini še živijo
na tiste lepe dni,
ko smo kot ptički tam na veji
uživali mladostne dni.

Se vse je spremenilo,
tud' rojstnega kraja več ni,
še mi smo se razselili
po lepi slovenski zemljici.

Silva Dermol

Gaberk 33, preseljenih Družmirčanov 
pa kar iz 95 domačij. Skupno število 
preseljenih družin iz vseh območij pa 
znaša nekaj manj kot 400.
Udeležence srečanja je pozdravil tudi 
šoštanjski župan in poslanec v Držav-
nem zboru Republike Slovenije dar-
ko Menih, posebej ponosen na to, da 
se v Šoštanju ponovno poznajo sledi 
razvoja: »V Šoštanju smo zelo veseli, 
da se v naši občini odvija vedno več 
dogodkov in aktivnosti. 
Odkar je padla odločitev, da se 
Šoštanj ne potopi in da se energe-
tika drugače organizira – pridobili 
smo tudi dovoljenje za blok 6 – to 
seveda s seboj prinaša tudi ohranjanje 
delovnih mest v dolini, kar je velikega 
pomena za nas. 
Vi, ki ste danes prišli na srečanje 
preseljenih, imate korenine tukaj. In 
tja, kjer so korenine, se človek vedno 
rad vrača.«
Za izredno pester in zanimiv kulturni 
program so poskrbeli Rudarski oktet 
Velenje, Mešani pevski zbor Svoboda, 
mažoretke iz Topolšice, Orkester Ro-
berta Goličnika in Ansambel bratov 
Avbreht.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

mešani pevski zbor svoboda
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Na prvem skoku čez kožo, 3. julija 1961, ki je potekal na 
Titovem trgu, je v rudarski stan skočilo 68 novincev. Šte-
vilo novincev je v posameznih letih precej nihalo – največ 
jih je skočilo v letih 1966 (122) in 1967 (125), najmanj pa 
leta 1976 (41).
Leta 2003 so se dijakom rudarske, strojne in elektrosmeri 
Šolskega centra Velenje pridružili tudi prvi diplomanti 
Oddelka geotehnologije in rudarstva na Višji strokovni 
šoli v Velenju. 
Letos bo čez kožo skočilo 64 novincev, in sicer 21 rudarjev, 
13 rudarskih tehnikov, 15 dijakov strojne smeri, 13 dijakov 
elektrosmeri ter 2 študenta Oddelka geotehnologije in 
rudarstva. Tri dijake smo ob koncu šolskega leta, natanč-
neje praktičnega pouka v Premogovniku Velenje, vprašali, 
koliko so se že seznanili z rudarskim poklicem, kakšni so 
njihovi načrti in kako se pripravljajo na skok čez kožo.
tadej zaljuberšek je doma z Raven pri Šoštanju, v Elektro 
in računalniški šoli pa se je izšolal za elektrikarja energe-
tika. Bil je odličen učenec, v zadnjem letniku je sodeloval 
tudi na državnem tekmovanju iz praktičnega in teoretič-
nega dela poznavanja elektrike v Mariboru, kjer je velenj-
ska šola zasedla 4. mesto. Poleg elektrike ga med drugim 
privlačijo tudi igranje na harmoniko, hoja v planine, 
smučanje in nogomet.
»Šolanje je potekalo v redu, bilo je zanimivo. Šele v šoli 
sem izvedel, da lahko delam tudi v jami kot jamski elek-
trikar in sem se za to možnost odločil. Med praktičnim 
poukom sem spoznal jamo in delo v njej mi je zelo všeč. 
Šolanje bom nadaljeval v programu 3+2 in tako bom 
postal elektrotehnik.

Zelenci, na sode!
Pri 3.373 se bo letos ustavilo število vseh novincev, sprejetih od leta 1961 do letos v rudarski stan 
s tradicionalnim skokom čez kožo. In letošnjih 64 bo imelo čast ta skok opraviti na njegovi petde-
seti ponovitvi. 2. julija bomo namreč praznovali 50. Skok čez kožo. To pa ne bo petdeseto prazno-
vanje dneva rudarjev, kajti prvo praznovanje je bilo v Velenju že leta 1953. 

Na prireditvi Skok čez kožo sem bil lani prvič in sem si 
ogledal, kaj me letos čaka. Treme še nimam, prepričan 
sem, da bo vse v redu.« 
Marko Črep se je iz Vitanja vozil v Rudarsko šolo. Tudi 
njega je najprej zanimala elektrika, potem pa so mu pred-
stavili rudarski poklic in zanj se je nato odločil. Je eden od 
najboljših dijakov v svoji generaciji in željno pričakuje čim 
prejšnjo zaposlitev. Tako kot Tadej igra na harmoniko, rad 
se vozi z motorjem.
»Rudarski poklic sem skozi prakso v jami dobro spoznal 
in mi je zelo všeč, predvsem ker ne delaš vsak dan enako 
in spoznaš nove ljudi. Pred jamo nimam strahu, želim si 
delati na odkopu. Sodelavci v jami so me dobro sprejeli, z 
vsemi sem se dobro razumel. Rad bi poudaril, da sem spo-
znal, da je Premogovnik Velenje veliko, urejeno podjetje, 
ki dobro skrbi tudi za dijake na praksi.
Prireditev Skok čez kožo poznam; lani sem bil tudi prvič 
udeležen pri njej, saj sem obiskovalcem delil bloke za 
pogostitev.«
Marjan špegel je redkobeseden fant, ki raje, kot govori, 
igra nogomet, smuča in vozi motor. Doma je iz Vinske 
Gore in je končal triletni program strojni mehanik v 
Strojni šoli.
»Poklic strojnika in delo v jami sta me pritegnila, ker je 
moj oče delal v jami. Med praktičnim poukom sem delo 
v jami spoznal tudi sam in počutil sem se dobro. Z vsem 
sem zadovoljen in vesel bom, če bom lahko čim prej prišel 
v službo. Samo še skok čez kožo opravim!«

Diana Janežič

tadej Zaljuberšek, marko Črep in marjan Špegel (z leve) bodo 2. julija povedali geslo in skočili v rudarski stan.
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»danes praznik jaz slavim, 
med vas, rudarje, si želim!«
Slovenski rudarji praznujemo svoj praznik 3. julija, v spomin na petdnevno gladovno stavko, ki so 
jo 3. julija 1934 začeli zasavski rudarji. Od leta 1961, ko je v Velenju v tedanji Industrijski rudarski 
šoli končala šolanje prva generacija učencev, je stanovski praznik zaznamovan s tradicionalnim 
skokom čez kožo mladih rudarjev.

Podjetje smo Ljudje

Skok čez kožo izvira iz 16. stoletja, ko so v čeških in 
slovaških rudnikih uvedli svečano sprejemanje nov-
incev. Bolj ali manj po starih običajih ga ohranjajo 
ponekod v Evropi (Avstrija, Češka), v Sloveniji pa na 
Naravoslovnotehniški fakulteti ob sprejemu diploman-
tov montanistike in geotehnologije v rudarski stan in v 
Velenju.
Osnova običaja je bila včasih in je še danes sprejem nov-
incev med stare rudarje. Po prvotnem običaju so novinci 
morali preskočiti rudniški jašek. Ko so odprtine jaškov 
postale preširoke, je skok čez jašek zamenjal skok čez 
kožo. Koža je kos telečjega usnja z jermenom in pasovi, ki 
ga je imel rudar pripasanega tako, da mu je pokrival zad-
njo plat. Po drčah se je na njem spuščal v jamske prostore, 
varoval ga je pred vlago.
Danes pridejo novinci, oblečeni v rudarske uniforme, na 

sprejem v gosjem redu kot spomin na ozke jamske hod-
nike. Skok opravijo tako, da stopijo na sode, pred katerim 
dva starejša člana skupnosti držita kožo, povedo svoje 
generalije in geslo, odgovorijo na morebitna vprašanja 
vodje ceremoniala, izpijejo vrček piva in skočijo s soda k 
svojemu botru. Ta ima vlogo zaščitnika, ki novincu svetuje 
pri delu in v življenjskih stiskah. 
Ko vsi novinci opravijo skok, dajo svečano zaobljubo, da 
bodo pošteno opravljali svoj poklic in spoštovali tradicije 
stanu. Mlajši generaciji šolajočih rudarjev predajo ključ 
in svetilko, nato izpijejo vrčke s pivom in vzkliknejo: »Naj 
živi nam večno, naš rudarski Srečno!«
»Srečno« in dobrodošlico v rudarskem stanu jim s 
krepkim stiskom roke zaželijo starejši rudarji, ki jih tako 
sprejmejo medse. Uradni del sprejema novincev je s tem 
sklenjen, začne se veselo druženje med zaposlenimi, upo-
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kojenimi rudarji in njihovimi 
sorodniki.

1. skok čez kožo
Takole je 1. Skok čez kožo 3. 
julija 1961 bralcem predstavil 
časopis Rudar.
»Na trgu pred kulturnim 
domom se je zbrala 3. julija 
dopoldne velika množica 
Velenjčanov, ki je ob zvokih 
godbe prisrčno pozdravljala 
povorko, ki so jo sestavljali 
rudarji v svojih črnih paradnih 
uniformah, nosilci praporov 
in mladi fizkulturniki. Zadon-
ele so fanfare, vmes pa se je 
počasi dvigala k nebu rudarska 
zastava.
V uvodnem govoru je tov. 
Romih, predsednik delavskega 
sveta, pozdravil vse rudarje 
in prebivalce rudarskega 
mesta Velenja in jim čestital 
k njihovemu prazniku, na kar 
so godbeniki pod taktirko tov. 
Marina zaigrali nekaj skladb. 
Recitacijam je sledil govor inž. 
Malija, nato pa se je začel tradi-
cionalni Skok čez kožo. 
Na Industrijski rudarski šoli 
so letos absolvirali prvi gojenci te šole. Ob praznovanju 
dneva rudarjev so jim pripravili prisrčen sprejem med 
njihove stanovske tovariše. Častnemu predsedstvu tega 
ceremoniala je predsedoval tov. Borovšak, ki je zaprosil 
ostale člane »prezidiuma«, naj sprejmejo te mlade rudarje 
v svoje vrste. Inž. Grašič, obratovodja jame vzhod, in Hu-
bert Mravljak, poslovodja jame zapad, sta držala kožo, čez 
katero so skakali novopečeni rudarji. Po zeleni preprogi se 
je vsa ta kolona po uspelem skoku pomikala k mizi, nakar 
so vsi hkrati dvignili čaše kvišku, pevski zbor pa je zapel 
zdravico.
Ko so izpraznili kozarce, so se v polkrogu postavili okoli 
praporov, kjer so jim člani častnega predsedstva pripeli 
rdeče nageljne z rudarskimi znaki. Nato so jih rudarji 
sprejeli v svoje vrste, kjer so s stiski rok sklenili svoje 
trajno stanovsko prijateljstvo. Pevski zbor jim je pod vod-
stvom tov. Glavnika zapel rudarsko himno. Z razvitjem 
prapora, ki so ga prejeli učenci II. letnika Industrijske 
rudarske šole, so Velenjčani zaključili proslavo ob svojem 
velikem prazniku –dnevu rudarjev.«

Rudarska uniforma
Ko je bila leta 1947 ustanovljena rudarska četa, so njeni 
člani dve leti nosili rjave uniforme z zelenimi našitki. Nato 
so dobili tradicionalne črne rudarske uniforme, kakršne 
nosijo še danes in jih pozna rudarstvo in premogovništvo 
v celi Evropi. Takšne uniforme so nosili rudarji že tudi v 
stari Jugoslaviji.
Nositi rudarsko uniformo je bila in je še danes predvsem 
čast. »Zaslužili« so si jo le pridni, delovni rudarji, udarni-

ki. Nadzornik se je po svoji vesti odločil, kdo od njegovih 
podrejenih jo bo dobil. Posebej veliko rudarjev je dobilo 
uniforme v času, ko je premogovniku direktoroval Nestl 
Žgank. Takrat je uniforme na mesec dobilo tudi po 30 do 
40 rudarjev.
Sprva je imel komandant rudarske čete enako uniformo 
kot drugi člani, sredi šestdesetih let pa so črne našitke na 
njegovi uniformi zamenjali zlati in zlata je tudi obroba na 
hlačah. Komandant čete ima čez prsi zeleno lento in v roki 
rudarsko paradno palico, ki izvira iz nadzorniške palice. 
Ta je v jami nadzornikom služila kot merilo, za obtrka-
vanje stropov in sten zaradi ugotavljanja in preprečevanja 
zruškov ter za označevanje izdelanih opornikov v eni 
izmeni. 
Rudarsko uniformo danes sestavljajo črne hlače in suk-
njič, črna kapa in bele rokavice. Črna barva je svečana, 
predstavlja pa tudi temo rudarskega delovnega okolja in 
težavnost dejavnosti. Bele rokavice so simbol praznovanja, 
kajti delovne roke rudarja so umazane, črne. 
Posebnost uniforme je 28 zlatih gumbov na suknjiču, ki 
naj bi simbolično predstavljali starost sv. Barbare, zavetni-
ce nevarnih poklicev in tudi rudarjev, ko je umrla.
Danes lahko rudarje v njihovi svečani opravi najbolj 
množično vidimo v Velenju vsako leto na Skoku čez kožo 
ob dnevu rudarjev. Uniforme pa oblečejo tudi ob prazno-
vanju goda sv. Barbare, 4. decembra, ter za častno stražo in 
spremstvo ob smrti stanovskega kolega.
Pred desetletji, ko je bilo slovensko premogovništvo in 
rudarstvo še bolj močno, so bili uniformirani rudarji tudi 
obvezni spremljevalci visokih državnih obiskov, svečanosti 
ob odprtju novih objektov ali državnih proslav.

Prvo praznovanje rudarskega praznika je bilo v velenju leta 1953. Praznovanje v letu 1955 
je popisal tudi velenjski rudar.
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Ponosen sem, da sem rudar

 Česa iz svoje mladosti se najrajši spomnite? Mladost 
sem preživljal v Podkraju pri Velenju. Najbolj se spomi-
njam svojih prijateljev, s katerimi smo rasli skupaj, se igrali 
na prostem, se ukvarjali s športom. Na vasi je mladost 
drugačna kot v mestu. Nekateri od teh prijateljev so še 
doma v Podkraju, drugi so se odselili.
 kakšen poklic ste si želeli pri desetih letih? Za stroj-
nega tehnika sem se odločil po pogovoru s šolsko psiho-
loginjo, ki mi je dejala – natančno se spominjam – 'če boš 
šel za strojnega tehnika, boš gospod'. No, gospodje smo 
danes vsi, ampak meni vseeno ni žal, da sem se odločil za 
ta poklic.
 kaj delate sedaj in kako ste s svojim delom zado-
voljni? V Premogovniku Velenje sem se zaposlil leta 1991. 

Franjo Potočnik skoraj vsako leto, če ni na dopustu, ob dnevu rudarjev gleda parado in Skok čez 
kožo. Vsako leto praznuje rudarski praznik in je ob tem ponosen, da je rudar. Letos bo to zanj še 
poseben praznik, saj bo prvič oblekel novo rudarsko uniformo. Z njo je, ko jo je prinesel domov, 
naredil velik vtis na svoja otroka. Na 50. Skoku čez kožo bo vtis naredil s tem, ko bo boter novin-
cem. Prepričan je, da je takšno praznovanje rudarskega praznika treba obdržati, saj so po tej tra-
diciji rudarji drugim ljudem prepoznavni, njim samim pa praznik dviguje ponos in veča pripadnost 
podjetju, poklicu. Ta je težek, zahteven, nevaren, zato so rudarji na videz trdi, odrezavi možje, ki 
pogosto zakolnejo, da gre delo lažje naprej. Čeprav ne pokažejo svojih čustev, pa so v duši mehki, 
dobri. 

Zdaj spadam v Jamsko strojno službo in delam kot vodja 
skupine strojnikov na odkopu G2/C. Smo 'hidravličarji'. 
Delo je zelo razgibano, skrbeti moram za material, da je 
vedno na voljo, pri večjih posegih pa vodim delo. Pri na-
šem delu je treba sodelovati tako v ožji skupini kot z dru-
gimi sodelavci. V jami nihče ne more sam opraviti dela.
Z delom sem zadovoljen, četudi je včasih zelo naporno. 
V glavnem pa delo dobro poteka. Najbolj mi je všeč, da 
imam dobre kamerade, s katerimi se razumemo, se kdaj 
malo pohecamo in opravimo vsako, še tako težko ali 
zahtevno delo.
Dobro je tudi, da se pri delu stalno izobražujemo. Želimo 
si, da bi bilo izobraževanj še več. Zdaj imamo, na primer, 
na našem odkopu na čelnem transporterju novo natezalno 
napravo. Ogledali smo si jo v delavnici in spoznali njeno 
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delovanje, še boljše pa bi bilo, če bi se seznanili s celotnim 
procesom njenega delovanja. Vključeni so računalnik, 
elektronika in mehanika; če gre karkoli narobe, je dobro, 
če poznaš bistvo delovanja stroja.
Odkop G2/C je pot v prihodnost. Dolg je 200 metrov, kar 
zame sicer pomeni več dela, saj delavcev ni več kot na 
krajših odkopih, na drugi strani pa je na odkopu najso-
dobnejša oprema, izdelana iz boljšega materiala, zmoglji-
vejša, zato je okvar manj.
 kaj si pri svojem delu želite spremeniti? Včasih 
zataji komunikacija med skupinami, zato se potek dela 
zatakne, vsi pa imamo isti cilj – dobro opraviti svoje delo. 
Zaradi stroge hierarhije se včasih kakšne zadeve tudi pre-
počasi uredijo, rešijo, da se kaj spremeni, traja (pre)dolgo. 
 kakšno mesto ima pri vašem delu in v življenju 
nasploh varnost? Varnost je na prvem mestu in tam mora 
tudi ostati. Vsi se trudimo delati varno, vendar se včasih 
tveganim situacijam in nepredvidenim dogodkom ne da 
izogniti, narava je še vedno močnejša. Pri delu na nas 
preži polno pasti. Strojniki in elektrikarji naj bi okvare 
odpravili čim prej, da se lahko delo nemoteno nadaljuje, 
saj vsak zastoj je strošek. Pri tem, ko želimo narediti nekaj 
dobrega za podjetje, se lahko dober namen hitro spremeni 
v nezgodo.
 kako bi predstavili svoje podjetje v dveh stavkih? 
Premogovnik Velenje je zelo napredno podjetje in vse-
stransko na nivoju. Veliko mi pomeni, da v podjetju velja 
red.
 kaj zapolnjuje vaš prosti čas? Moj prosti čas zapolni-
jo družina, urejanje hiše in njene okolice. Za rekreacijo se 
vsak torek dobimo s sodelavci pri igri malega nogometa, 
ta šport igram tudi pri veteranih v Podkraju, rad smučam, 
z otrokoma plavam.

 katero besedo bi pripisali sebi: smeh, počitek, 
denar? In zakaj? Vse tri. Je čas za smeh, je čas, ko je treba 
počivati, in čas, ko je treba poskrbeti za denar.
 kaj v življenju hočete in česa nočete? Hočem, da bi 
bila moja družina zdrava in srečna. Nočem prav naspro-
tno, torej da kdo zboli, pa tudi nočem, da bi izgubil službo 
in da bi se na sploh zgodilo kaj slabega. Ne meni, ne komu 
drugemu.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje? Še vedno 
sem doma v Podkraju, odselil sem se v svojo hišo kakšen 
kilometer od domače hiše. Tukaj sem zadovoljen. Sanjam 
o vikendu na morju, a to še ne bo kmalu.
 kateri je vaš najljubši letni čas? Poletje. Pa tudi lepa 
jesen in topla pomlad. Torej toplejši letni časi. Poletje je 
čas za obiranje sadov, narava kar puhti od življenja.
 življenje sestoji iz tega, kar iz njega napravimo. na 
kaj ste v svojem življenju najbolj ponosni? Na svoja dva 
otroka, to sta štiriletni Nac in šestletna Pia, ki je pravkar 
končala prvi razred, in na svojo življenjsko partnerko 
Marto. To je moj glavni ponos, vse drugo so materialne 
dobrine, ki pridejo in gredo in jih lahko zamenjaš.
 katere so tri vaše dobre lastnosti? Zagotovo sem 
pošten, ne lažem in ne kradem. Tako po vrsti, kot je v 
zapovedih (smeh).
 kaj bi spremenili pri sebi? Včasih znam biti nekoliko 
tečen, to bi rad spremenil. Malo bi moral shujšati in bolj 
zdravo bi rad živel. To se da vse popraviti, če se potrudiš.
 kateri moto vas spremlja skozi življenje? Jutri je nov 
dan.
Za konec pa je še dejal: »Vsem rudarjem želim čestitati ob 
prazniku in jim pri delu želim veliko sreče in zdravja!«

Diana Janežič

»Kjer se neha govorica, 

se začenja glasba.«

In ta velikokrat pove precej več kot tisoč besed. 
Tako kot si Premogovnika Velenje ni moč predsta-
vljati brez Pihalnega orkestra, velja tudi obratno, 
saj je delovanje obeh tesno prepleteno in poveza-
no v vseh fazah našega dela in življenja: tako ob 
veselih dogodkih kot tudi v žalostnih trenutkih, 
ob praznovanju rudarskega praznika pa še prav 
posebej.
Zato ob 3. juliju – prazniku rudarjev čestitamo 
vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje.

Pihalni orkester Premogovnika Velenje

Rudarski oktet 

Q
»Globoko pod zemljo z rudarskim srečno, naj bi res 
bilo! (…) 
Zapoje si pesem to – rudar postati, to je res lepo! 
Naj se razlega pesem prek poljan – naj živi nam 
rudarski stan!«

S ponosom in pesmijo že 30 let nosimo ime Ru-
darskega okteta in smo pomemben del 135-letne 
zgodovine Premogovnika Velenje, saj s svojo pri-
sotnostjo zaznamujemo številne lepe in tudi manj 
lepe dogodke, iz katerih je stkano naše rudarsko 
življenje. 

Vsem sodelavkam in sodelavcem, zaposlenim v 
Skupini Premogovnik Velenje, čestitamo ob našem 
skupnem rudarskem prazniku – 3. juliju – in ob 50. 
Skoku čez kožo, prireditvi, ki poskrbi, da se nam za 
prihodnost rudarjenja v naši dolini bati ni!

Rudarski oktet Velenje
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Hotel je kot plavž, dela 24 ur
Boštjan Hoheger je diplomirani organizator turizma in vodja hotela Barbara v Fiesi. Primorska, zdaj 
Izola, je njegov dom že 14 let, a ostaja po duši Velenjčan, kot je zatrdil. Ob morju se je aklimatizi-
ral in delovno okolje mu zelo odgovarja. Prvo zaposlitev je leta 1996 dobil v GOST-u in to v hotelu 
Barbara, kar si je tudi želel. Napredoval je od spodaj navzgor. Bil je nočni receptor, receptor, vodja 
recepcije in zdaj je vodja hotela. Končuje magistrski študij na Turistiki v Portorožu. 

 Česa iz svoje mladosti se najrajši spomnite? Mladost 
sem preživljal na Kardeljevem trgu. Tam so ostali moji pri-
jatelji, saj ko se za stalno odseliš, se vezi skrhajo, v novem 
okolju pa spleteš nove. Ko se vračam v Velenje k staršem 
in bratu, morda bolj kot domačini opazim, kako mesto ra-
ste, se spreminja, širi, kaj vse je novega. Ker zdaj živim ob 
morju, kar mnogi povezujejo z dopustom, naj iz mladosti 
povem spomin o tem, kako smo se včasih odpravljali na 
morje. Cel dan smo pakirali, ob treh zjutraj smo odšli na 
pot, ni bilo avtocest, v avtu ni bilo klime. Že potovanje je 
bilo doživetje. 
 kakšen poklic ste si želeli pri desetih letih? Nikoli 
si nisem predstavljal, da bom delal v hotelu, sploh ne v 
turizmu. Kot otrok sem skozi igro opazoval in občudoval 
gasilska vozila in potem sem nekaj časa govoril, da bom 
gasilec.
 kaj delate sedaj in kako ste s svojim delom zado-
voljni? Hotel je sestavljen iz več oddelkov, dejavnosti: 

strežba, kuhinja, gospodinjstvo, vzdrževanje, športni park, 
recepcija. Vodja mora delo vseh oddelkov koordinirati. Pri 
tem sta zelo pomembni komunikacija in logistika, da vse 
zadeve tečejo nemoteno, načrtovano, usklajeno. 
Delo je razgibano, delam z ljudmi, tako zaposlenimi kot 
gosti, vedno se dogajajo nove stvari. Pestro je, če pripra-
vljamo večjo konferenco, seminar, upoštevati moramo 
želje in potrebe gostov in se na to skrbno pripraviti. 
Hotel je, kot rad rečem, kot plavž, dela 24 ur na dan, 
neprekinjeno in tudi težave se lahko pojavijo kadarkoli, 
tudi ponoči. Vse to tudi pomeni, da moj delovni čas ni na-
tančno določen, je zelo variabilen in odvisen od dogajanja 
v hotelu. Nekatere stvari lahko uredim, ko je hotel poln, 
nekatere pa prav takrat, ko v hotelu ni najbolj živahno. Na-
čeloma sem v hotelu med 8. in 16. uro, ampak večkrat sem 
tudi izven teh ur. 
Z delom in s sodelavci sem zelo zadovoljen. Smo dober 
tim, med seboj se razumemo in usklajujemo naloge, ki jih 
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ima vsak od nas. V hotelu Barbara je stalno zaposlenih 18. 
Čistilni servis opravlja zunanja institucija, občasno pa za 
določena dela najemamo študente.
 kaj si pri svojem delu želite spremeniti? Če sem lah-
ko pri svojem delu samostojen, če sem lahko ustvarjalen, 
potem mi ni dolgčas. In ker je tako, pri svojem delu ne bi 
ničesar spreminjal.
 kakšno mesto ima pri vašem delu in v življenju na-
sploh varnost? Varnost v smislu mojega delovnega mesta 
je predvsem v tem, da imam zaposlitev in da jo imajo tudi 
moji sodelavci. Pri tem je pomembno tudi, da je delovno 
mesto prijazno in varno do zaposlenih. Nasploh v življenju 
pa je varnost čedalje pomembnejši dejavnik pri izbiri loka-
cije bivanja, počitnic, zabave. Lahko trdim, da je varnost v 
Sloveniji še vedno na dokaj visoki ravni.
 kako bi predstavili svoje podjetje v dveh stavkih? 
V podjetju GOST lahko pohvalim odnose med vodji in 
drugimi zaposlenimi. Podjetje je močan in kvaliteten 
ponudnik gostinskih storitev v Šaleški dolini, na obali pa 
njegova ponudba bazira na hotelirstvu. Zadovoljen sem, 
da delam v GOST-u.
 kaj zapolnjuje vaš prosti čas? Prostega časa imam 
zaradi narave dela v turizmu bolj malo, ga pa najraje 
izkoristim za družino, to sta žena in sin Mai. Skupaj ko-
lesarimo, tečemo, se družimo s prijatelji. V zadnjem času 
mi prosti čas zapolnjuje tudi zaključevanje podiplomskega 
študija, s katerim bom pridobil naziv magister turizma. 
Naš dopust je drugačen od vašega, ker imam ravno v 
tradicionalnem času za dopust največ dela, si pa z družino 
večkrat vzamemo prost dan, ki ga preživimo v kakšnem 
vodnem parku z adrenalinskimi doživetji.
 katero besedo bi pripisali sebi: smeh, počitek, de-
nar? In zakaj? Počitek. Praviloma dan izkoristim za delo 
in si počitek privoščim ponoči. Če pa si lahko privoščim 
počitek tudi čez dan, to izrabim za pravi počitek. Takrat 
se umirim, premislim stvari, se pogovorim sam s sabo, si 
naberem nove moči, poskrbim za pravi odklop. Prepričan 
sem, da je spočit delavec poln energije, novih idej, svetlih 
točk. 
Ker ne morem iz svoje kože hotelirja, naj dodam še to, da 
je prav zdaj, pri tem stresnem načinu življenja s prenatrpa-
nim urnikom, pomembno, da si ljudje znamo vzeti čas za 
počitek in dopust in ga izkoristiti. Dopust je treba vzeti kot 
zdravilo proti stresu, balzam za dušo in ne kot nepotrebni 
luksus, ki ga lahko črtaš z družinskega proračuna. Zato je 
trend več krajših počitnic na leto.
 kaj v življenju hočete in česa nočete? Želim ostati 
dober oče, dober mož, korekten sodelavec, pravi prijatelj 
in Velenjčan po duši. Osredotočen sem vedno na stvari, ki 
jih želim, ne na stvari, ki jih ne želim. Če pa že vprašate, 
bom odgovoril, da ne bi nikoli nikomur želel škodovati.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje? Zdaj živim 
v stanovanju v Izoli. Moje sanje so živeti nekje tukaj na 
obali, vendar v manjši hiši na vrhu hriba, z veliko teraso 
in pogledom na morje. To pomeni, da se mi sanje še niso 
izpolnile dokončno, sem pa že blizu. 
 kateri je vaš najljubši letni čas? Najraje imam zače-
tek in konec poletja, ko so znosne temperature, ter mesece, 
ko je snežna odeja, ker rad smučam. Seveda ne ob morju, 
ampak v hribih. Zima zna biti ob morju zelo neprijetna za-
radi hude burje, letos pa smo za kratek čas imeli tudi sneg.

 življenje sestoji iz tega, kar iz njega napravimo. na 
kaj ste v svojem življenju najbolj ponosni? Ponosen sem 
na ženo in sina Maia, ki je končal tretji razred osnovne šole.
 katere so tri vaše dobre lastnosti? Sem umirjen, 
iznajdljiv in dosleden.
 kaj bi spremenili pri sebi? Včasih zamujam in tega bi 
se rad odvadil. 
 kateri moto vas spremlja skozi življenje? Veličina ni 
v tem, da nikoli ne padeš, ampak v tem, da se znaš pobrati 
in iti naprej. 

Diana Janežič

Podjetje sipoteh je zraslo iz 
Premogovnika velenje in skupaj z 
njim nadaljuje uspešno delovanje. 
Zato je dan rudarjev tudi naš 
praznik. 

vsem zaposlenim v Premogovniku 
velenje in njegovih odvisnih 
družbah čestitamo ob prazniku in 
želimo veselo praznovanje.

ob stanovskem prazniku 3. juliju, 
dnevu rudarjev, in 50. skoku čez 
kožo vsem zaposlenim v skupini 
Premogovnik velenje čestitamo ter 
vam želimo čim varnejše delovne 
razmere in doseganje ciljev, ki ste 
si jih zadali z letnim planom. 

Praznujte lepo, mi se vam bomo pa 
pridružili!

upokojeni sodelavci in sedanji člani 
Kluba upokojencev Premogovnika 
velenje
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ali ste prepričani, da pijete 
čisto pitno vodo?  
Ko govorimo o pitni vodi, si večina ljudi predstavlja vodo iz vodovodnega omrežja ali »vodo iz 
pipe«. V zadnjem času vse več ljudi pomisli tudi na ustekleničeno vodo, ki je običajno okoli 1.000-
krat dražja od vode iz vodovodnega omrežja. Tako ustekleničena voda kot »vodo iz pipe« morata 
biti neoporečni s kemijskega in mikrobiološkega vidika. Ali veste, kolikokrat v zadnjih nekaj letih 
je bila na območju, kjer živite, voda oporečna?

Največkrat predstavljata težave 
motnost in mikrobiološka oporeč-
nost (prisotnost bakterij ali virusov). 
Standardi za običajno pripravo pitne 
vode zahtevajo 99,99-odstotno čisto 
vodo. To ne pomeni, da voda ne vse-
buje bakterij, virusov ali težkih kovin, 
pomeni le, da jih ne vsebuje toliko, 
da bi te snovi povzročale zdravstvene 
težave. Vam to zadošča?

Lahko dobite več!
Ponujamo vam brezplačno meritev 
vode (TDS, ORP in PH).
Ker tudi v Sloveniji prihaja do slabša-
nja kakovosti zalog pitne vode, so ra-
zvojne aktivnosti pripeljale do novih 
postopkov filtriranja vode oziroma 
odstranjevanja oporečnih sestavin iz 
nje. Zato smo v podjetju HTZ Velenje 
v sodelovanju z Inštitutom za napeto-
stno fiziko in raziskavo materialov v 
Tomsku (Rusija) in s Kemijskim inšti-
tutom Ljubljana razvili filtrske vložke 
in filtracijske sisteme AquaVallis.
Osnova filtrskih vložkov AquaVallis 
je sodobna in varna fizikalna tehnolo-
gija, s pomočjo katere je razvit filtra-
cijski material, ki iz vode odstranjuje 

viruse in bakterije z učinkovitostjo 
99,999999 odstotka. Poleg mikrobio-
loških agensov filtrski vložki Aqua-
Vallis iz vode odstranjujejo tudi težke 
kovine in koloide. 
Omenjene lastnosti smo s pomo-
čjo Kemijskega inštituta Ljubljana 
testirali s filtracijo visokih koncen-
tracij fekalnih bakterij ter različnih 
kovin. Opravljene teste je potrdil tudi 
Inštitut za varovanje zdravja RS. Tako 
zagotovimo boljši okus vode, izloči-
mo klor in druge zdravju škodljive 
snovi ter zagotavljamo filtracijo vode 
z majhnimi padci tlaka s primerno 
hitrostjo in s tem zadostno količino 
pitne vode. 
Gospodinjstvom ponujamo razne 
filtracijske sisteme, ki jih namestimo 
na mesta, kjer družina običajno pije 
vodo. Tako je družina zavarovana 
pred morebitnimi nezgodami na vo-
dovodnem omrežju, ki smo jim priča 
vedno pogosteje. Večini strank pri-
poročamo podpultne sisteme na eni 
pipi, ki so priključeni neposredno na 
javni vodovod in porabijo minimalno 
prostora v kuhinjskem elementu. 

Alkalna ionizirana voda postaja 
najpomembnejša preventivna zdra-
vstvena pridobitev naše generacije 
in je najboljša dosegljiva pitna voda, 
ki jo odlikujejo manjši vodni skupki, 
manjša površinska napetost, lažji 
prehod vode v celice in tako posledič-
no boljše čiščenje ter lažja hidracija 
vode v telo. 
Kot močan antioksidant naše telo 
oskrbi z obilico kisika, ki nam po-
sredno daje energijo in uravnava pH 
našega telesa, kar pomaga prepreče-
vati bolezni. Je močan detoksifikant 
in izreden hidrator, do 6-krat boljši 
kot običajna voda.
Prodajni program AquaVallis vam 
ponuja tudi ionizator vode za pri-
pravo kvalitetne ionizirane vode. 
Vodo dejansko obogati z negativnimi 
vodikovimi ioni, ki so gorivo življenja 
in preprečujejo razvoj bolezni.
Če se želite pridružiti večji skupini 
uporabnikov in nekaj narediti za 
zdravje, smo pravi naslov. Več infor-
macij o programu AquaVallis najdete 
na naslovu www.AquaVallis.si ali 
mobitel številki 041/846–005 (Samo 
Cromy). Lahko nas pokličete tudi na 
brezplačno telefonsko številko 080 81 
89 in z veseljem vam bomo svetovali.
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HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje     *     info@aquavallis.si     *     www.aquavallis.si

VEDNO ČISTA VODA

080 81 89
BREZPLAČNA ŠTEVILKA

Za VSE ZaPoSlEnE V SkuPInI
PrEmogoVnIk VElEnjE nudImo 
brEZPlačnE mErITVE VodE 
In brEZPlačno 1-mESEčno 
TESTIranjE fIlTracIjSkEga 
SISTEma aquaVallIS.

za optimalno delovanje klimatskih 
naprav je priporočljivo njihovo re-
dno servisiranje. to jim zagotavlja 
daljšo življenjsko dobo in optimal-
no učinkovitost. 

Redno servisirane naprave so manjše 
porabnice električne energije, so dez-
infekcirane in ne predstavljajo legla 
bakterij na uparjalniku. 
Serviser ob pregledu ugotovi mo-
rebitne nepravilnosti v delovanju 
naprave, ki bi lahko v intenzivnem 
obdobju delovanja povzročile okvaro 
naprave ter s tem nepotrebne stroške 
in nejevoljo uporabnika.
Za nove naprave je redni letni servis 
pogoj za uveljavitev garancije. Servisi 
naj bi se izvajali v rednih periodah 
enkrat letno, praviloma pred začet-
kom intenzivnejšega delovanja. 
Za naprave, ki ne delujejo več kot 

servis klimatske naprave

nekaj dni v letu, zadošča, da so servisirane v daljšem časovnem intervalu, vse-
kakor pa se servis priporoča vsaj vsaki dve leti.
Montažo in servis klimatskih naprav opravlja tudi podjetje HTZ Velenje, njego-
va enota ESTO.

Simon Lampret, 
vodja posameznih del HTZ ESTO
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Razvoj in izdelava prototipnega 
drobilnika premoga za 
pripravska delovišča
Premogovnik Velenje že nekaj časa izvaja projekt Avtomatizacija pripravskih delovišč. V sklop tega 
projekta spada tudi vgraditev drobilnikov premoga v odvozni sistem s pripravskih delovišč za ne-
moten transport in avtomatiziranje odvoza. 

Za izvedbo tega projekta je bila imenovana projektna 
skupina HTZ–PV, ki jo vodi vodja Tehničnega področja 
Bojan Jezernik, v skupini so iz HTZ Velenje še Janko 
Avberšek, Miro Tisnikar in Danilo Jezernik. Premogovnik 
Velenje v skupini zastopajo: Dušan Čižmek, Simon Dobaj, 
Anton Kotnik, Miran Skledar in Bogomir Trebičnik.  Na-
loga projektne skupine je usklajevanje izvedbe projekta za 
dosego skupnega cilja – uspešnega obratovanja drobilnika 
na pripravskem odvozu.
Premogovnik Velenje je potrdil izdelavo prototipnega 
drobilnika za transporter DVT 470  hčerinskemu podjetju 
HTZ Velenje. V Strojnem in Elektroremontu smo bili pre-
pričani, da s svojimi idejami in znanjem lahko izdelamo 
drobilnik, ki bo načrtovan in izdelan na osnovi najsodob-
nejše tehnologije in standarda s tega področja. 
Pretočni drobilnik smo zasnovali na principu direktnega 
pogona z vgrajenim  asinhronskim vodno hlajenim elek-
tromotorjem v drobilnem valju. Prenos vrtenja na drobilni 
valj poteka preko planetnega reduktorja z varovalno gred-
jo. Upoštevali smo osnovne obratovalne zahteve kupca, s 
konstrukcijskimi rešitvami smo bistveno  zmanjšali višino 
in težo drobilnika, konstrukcija pa zagotavlja enostavni 
transport, montažo in vzdrževanje. 
Prototipni drobilnik bo izdelan do konca junija.
Naša vizija je nadaljevati z razvojem in izdelavo drugih 
delov rudarske opreme za domači in tuji trg v okviru Sku-
pine Premogovnik Velenje.

Bojan Jezernik

drobilnik Pd 470 HtZ v sklopu transporterja, levo,
drobilnik v dvignjenem položaju, zgoraj

Konstruktor drobilnika miro tisnikar



25

sKuPina PRemoGovniK veLenje

Gasilska tekmovanja

Za gasilce Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika velenje je junij vsako leto tekmovalni mesec. od-
vijajo se različna gasilsko-športna tekmovanja, vendar sta za nas najpomembnejši tekmovanji še vedno dve.
občinsko tekmovanje Gasilske zveze Šaleške doline je bilo 13. junija v Šmartnem ob Paki. na njem je desetina a zasedla 15. 
mesto in desetina b 2. mesto. 
v Krškem pa je bilo 19. junija srečanje gasilskih enot rudarstva in energetike slovenije (GeRes). na njem je desetina a dose-
gla 5. mesto in desetina b 2. mesto. Z uvrstitvami smo zadovoljni, čeprav nam je letos zmanjkalo tudi malo športne sreče.
na pomoč!

upravni odbor PiGd Premogovnik velenje

Z več kot 35-letnimi izkušnjami s področja VAROVANJA LJUDI IN PREMOŽENJA 
je HTZ zanesljiv partner, ko gre za vprašanja varnosti, ohranjanja reda in miru 
ter javnih zbiranj. Za to poskrbi tehnično in strokovno usposobljen kader, ki 
je vselej na voljo.

Pridobljeni imamo LICENCI MINIstRstVA zA NOtRANJE zADEVE:
varovanje ljudi in premoženja,• 
varovanje javnih zbiranj.• 

Zanesljivost storitve izhaja iz strokovnosti kadra, ki zahteva nenehno 
izobraževanje in izpopolnjevanje. Posamezniki so vključeni v sistem nadgrad-
nje znanja in veščin, ki zagotavlja pripravljenost na različne situacije.

REFERENCE:
 Podjetja znotraj Skupine Premogovnik Velenje • 
(Premogovnik Velenje, HTZ, PV Invest, RGP, PLP),
 Šolski center Velenje,• 
 Kamnolom Paka,• 
 Javne prireditve (nogometne tekme,  • 
3. julij – dan rudarjev in druge prireditve).

KONtAKt: 
Telefon: +386 3 899 63 35,  Faks: +386 3 587 14 58
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Zopet pod domačo streho
Kar nekaj zadev se v življenju zdi samoumevnih in največkrat jih ravno zato niti ne opazimo. Ta 
neopaznost velikokrat priča o tem, da so stvari urejene in da nad vsem bdi budno oko. Prav to bi 
lahko trdili za program, ki je na novo uveden v shemo družbe PV Invest po tem, ko je nekaj časa 
bil na začasnem delu znotraj drugega podjetja. 

Gre za program, katerega zgodovina 
seže v 80. leta prejšnjega stoletja, v 
čas ko je bila v takratnem TOZD 
Zunanja dejavnost oblikovana sku-
pina, zadolžena za urejanje okolice v 
območju takratnega Rudnika lignita 
Velenje. Gre za skupino, ki skoraj 
neopazno skrbi za to, da smo ponosni 
na urejenost svojega podjetja, da so 
naši prostori, slovesnosti in prireditve 
lepo dekorirane, in ne nazadnje, da 
urejeno delujejo tudi površine, name-
njene športu in rekreaciji.
Februarja letos je skupina naših sode-
lavcev, ki je zadnja leta delala v okviru 
podjetja PUP PV, ponovno prešla pod 
okrilje Skupine Premogovnik Velenje, 
in sicer kot nov program družbe PV 
Invest. Glede na kadrovsko strukturo 

je namreč kar nekaj področij, kjer 
program Gradbeno in komunalno 
vzdrževanje tvori sinergijo z drugimi 
programi družbe. Tako s programom 
Nepremičnine, kjer lahko posamezna 
vzdrževalna dela zdaj opravimo sami, 
prav tako na področju programa 
Urejanje okolja in gradbeni inženi-
ring, predvsem pri vzdrževalnih delih 
na saniranih predelih pridobivalnega 
prostora.
V zadnjem času srečujemo sodelavke 
in sodelavce programa Gradbeno in 
komunalno vzdrževanje na utrjenih 
površinah znotraj območij Skupine 
PV, kako urejajo zelenice in zasaditve, 
pri urejanju Alpskega vrta na Golteh, 
preurejanju okolice Vile Široko in PV 
Centra starejših Zimzelen v Topolšici, 

objekta Oaza, skratka povsod, kjer 
je treba z zunanjo urejenostjo dodati 
piko na i.
Kot vsi ostali programi družbe PV 
Invest ima tudi program Gradbeno in 
komunalno vzdrževanje dolgoročno 
nalogo, da oblikuje nabor storitev in 
organizacijo za nastop na trgih zunaj 
Skupine Premogovnik Velenje. Na 
njihovem področju je nekaj vsebin, 
ki bodo glede na nove trende vse bolj 
aktualne in iskane na trgu. Program 
ima dobre vrtnarke, odzivne mizarje 
in prizadevno gradbeno in komunal-
no skupino. Postopoma že posodablja 
opremo, manjka še nekaj kadrovskih 
popolnitev in pripravljeni bodo.

Srečko Gračner

sodelavke in sodelavci programa  Gradbeno in komunalno vzdrževanje s pomočniki na 
počitniškem delu so uredili okolico vile Široko.
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CENTRALNI SESALNI SISTEM?
V IZJEMNI POMLADNI AKCIJI VAM PONUJAMO ZASTONJ 
INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA VGRADNJO CENTRALNEGA 
SESALNEGA SISTEMA V VAŠ DOM.

Brezplačna dostava materiala po Sloveniji.
Delo (vgradnja) ni vključeno. Izračun prihranka je enostaven!

Za vsako vgrajeno sesalno vtičnico vam podarimo 40 EUR. Primer: v objektu 
površine 200 m2 potrebujete 5 sesalnih vtičnic, kar pomeni za vas strošek za 
material v višini 200 EUR brez DDV (5x40 EUR). Za taisti znesek računa vam 
TAKOJ izdamo dobropis, ki ga vnovčite ob nakupu centralnega sesalca in os-
tale opreme najkasneje v roku 18 mesecev.

VACSI d.o.o. Centralni sesalni sistemi | Razstavni salon Velenje: Cesta Simona Blatnika 27 (pri avtokampu Jezero) | 3320 Velenje | Prodaja 041 861 126 | Montaža 070 850 907 | www.vacsi.si

Akcija velja samo za kupce � zične osebe do 31.08.2010 oz.
do preklica in se nanaša na en (1) stanovanjski objekt.

Preverite ponudbo na naši spletni strani www.vacsi.si ali nas 
pokličite na : 041 861 126 oz. 070 850 907
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a a
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a a/2 a/2
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MATERIALGRATIS
VACSI d.o.o. je vaš zanesljivi 
partner, specialist za centralne 
sesalne sisteme najvišje kakovosti 
(5 let garancije).

1. junija je bila v PV Centru starejših Zimzelen v Topolšici 
slovesnost, na kateri je celjski škof dr. Stanislav Lipovšek 
blagoslovil center in opremo v kapelici centra. Slovesnosti 
sta se poleg krajanov, stanovalcev in zaposlenih v centru 
udeležila tudi šoštanjski župan in poslanec v Državnem 
zboru RS Darko Menih in direktor družbe PV Invest, ki je 
zgradila Center starejših, mag. Drago Potočnik.
Zbrane je nagovorila direktorica centra Andreja Štefan 
Bukovič, ki je poudarila, da je Zimzelen mlad, a zeleni s 
pomočjo vseh ljudi, ki so se pred dvema letoma povezali 
v ideji o graditvi centra za varstvo odraslih ter ji dodali 
svojo moč in vizijo. 
»Zimzelen zeleni v okviru Skupine Premogovnik Velenje, 
ki je tudi na ta način, ko je sprejela izziv s področja soci-
alnega varstva, pritrdila svojemu sloganu Čut za priho-
dnost,« je dejala direktorica.
Temeljni kamen za PV Zimzelen je bil položen 12. sep-
tembra 2008, 20. oktobra 2009 pa je bil center odprt. 19. 

blagoslov Pv 
Centra starejših 
Zimzelen

novembra 2009 so sprejeli prve stanovalce, 3. maja letos 
pa pričeli z izvajanjem dnevnega varstva in sprejeli prvega 
uporabnika te storitve. 
V tem kratkem času delovanja centra so pripravili veliko 
kulturnih in družabnih prireditev ter strokovnih preda-
vanj, ki se jih poleg stanovalcev centra udeležujejo tudi 
krajani Topolšice in okolice. Blagoslov centra in kapelice, 
ki ga je z glasbenim programom obogatil Oktet Zavodnje, 
je bil nova prelomnica v širitvi duha in kulture. 

Diana Janežič

Center in opremo v njegovi kapelici je blagoslovil celjski 
škof dr. stanislav Lipovšek. Zapel je oktet Zavodnje.
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dnevna soba s pogledom 
na morje
Poletje je letos prišlo z zamikom. Če smo tople sončne žarke težko pričakovali na celini, si za-
mišljate, kako pogosto so gledali v nebo in na termometre ob morju? Predvsem v hotelih, kamor 
gostje kljub obilni dodatni ponudbi pač ne gremo, če je hladno in deževno vreme. Še vedno nas 
najbolj privlačita sonce in morje.

Tudi v hotelih Barbara v Fiesi in Oleander v Strunjanu, 
ki ju upravlja podjetje GOST, so veseli, da se je kopalna 
sezona končno začela. Kot da turističnih delavcev niso že 
dovolj prizadeli gospodarska kriza, recesija in izbruh fin-
skega vulkana, letos jim je zagodlo tudi hladno in deževno 
vreme. 
boštjan Hoheger, vodja hotela Barbara, je povedal, da je 
bilo število nočitev do začetka junija letos za 5 odstotkov 
nižje v primerjavi z letom 2009. Upajo, da bodo poleti 
lahko te rezultate popravili. 
V hotelu Barbara je bil do zdaj trend rasti obiska tujih 
gostov, letos pa zaznavajo več domačih gostov. »Morda se 
prijemlje oglaševalski slogan Blizu doma, blizu srca,« meni 
Hoheger. 
laura kocijančič je vodja hotela Oleander, kjer so z re-
zultati v prvih petih letošnjih mesecih bolj zadovoljni, saj 
so boljši kot lani v tem času. »V našem hotelu je struktura 
gostov drugačna kot v Barbari. Pri nas so vedno prednjači-

li domači gosti, in sicer jih imamo okoli 80 odstotkov. 
Poleg tega Oleander oglašujemo kot družinski hotel in 
zato imamo med gosti veliko družin z majhnimi otroki, na 
drugi strani pa veliko starejših gostov ter predvsem takih, 
ki si želijo mirne počitnice s sprehodi in aktivnim počit-
kom,« je povedala Laura Kocijančič.

odprto celo leto
Oba hotela sta odprta celo leto, razen januarja. Ker gostje 
praviloma pridejo v obmorske hotele zaradi morja in 
kopanja v njem, je treba v mesecih, ko kopanje v morju ni 
mogoče, ponuditi še kaj. V hotelu Barbara sta to bazen in 
savna, oba hotela nudita prostore za seminarje, gostje si 
lahko izposodijo kolesa in palice za nordijsko hojo. Hotel 
Barbara je poznan tudi po možnosti za kneipanje, torej 
kopanje v morju neposredno po savnanju. v Oleandru 
načrtujejo povečanje hotela z gradnjo wellness centra in 
bazena.

v hotelu barbara je stalno zaposlenih 18. med našim obiskom je dopoldanska izmena »zapustila« goste in za trenutek sedla 
na stopnice pred vhod.
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42 kilometrov slovenske obale ponuja veliko možnosti za 
oddih. V bližini Fiese, dobesedno čez hrib, je Portorož, 
zelo razvita turistična mikrodestinacija. Kakšna je konku-
renca?
Boštjan Hoheger in Laura Kocijančič sta povedala, da se 
konkurence Portoroža ne bojijo, saj je hotelska in druga 
ponudba v Portorožu namenjena prestižnejšim gostom in 
tistim, ki imajo radi zabavo, dogodke, vrvež. 
»Fiesa velja za oazo miru in k nam pridejo gostje, ki to 
cenijo,« je prepričan Hoheger. Oba vodja hotelov pa čutita, 
da lokalna oblast nameni veliko denarja za razvoj Pirana 
in Portoroža, manj pa za Fieso in Strunjan. Prepričana 
sta, da sta obe lokaciji dragocena bisera slovenske obale, 
predvsem zaradi neokrnjene narave in naravnih darov – 
Fiesa s sladkovodnima jezeroma, Strunjan s še delujočimi 
solinami. 
»Prav je, da ohranimo čim bolj naravno okolje, vendar 
tudi v takem okolju obiskovalci potrebujejo urejeno cesto, 
parkirišča, razsvetljavo, klopi za počitek in še kaj,« je 
našteval Hoheger.

Pozdrav iz Fiese
Leta 1961 zgrajen hotel Barbara je bil sprva zelo prilju-
bljen počitniški dom – Dom rudarjev. Od leta 1995 je 
sodoben hotel s šestimi apartmaji in 26 sobami, ki imajo 
vsi pogled na morje. V zadnjih dveh desetletjih je doživel 
več prenov. Leta 1996 so v njem dozidali bazen z ogrevano 
morsko vodo in masažnimi šobami, savno. Pred hotelom 
sta športno igrišče in edinstvena plaža. Hotel ima sodobno 
opremljeno seminarsko dvorano za največ 80 gostov.
»Hoteli, ki so odprti celo leto, goste privabljajo tudi s 
kongresnim turizmom. Tudi na tem področju je kriza 
naredila svoje, saj mnoga podjetja organizirajo seminarje v 
domačem kraju, jih skrajšalo le na en dan in podobno. 
Prepričan sem, da je organizacija seminarja izven kraja 
službovanja dodatna ponudba in daje večji učinek – manj 

Laura Kocijančič in boštjan Hoheger

anica Plantak je vodja recepcije v hotelu Barbara. 
Doma je iz okolice Ormoža, »Primorka« pa je že 20 
let. Po končani srednji turistični šoli je prišla opra-
vljat pripravništvo v hotel Piran, nato pa nabirala 
izkušnje po različnih lokalih na obali, vmes je bila 
leto in pol tudi v Nemčiji. 
Pred desetimi leti je prišla v hotel Barbara in ostala. 
Všeč ji je življenje ob morju, všeč ji je delo v Bar-
bari. »Hotel je dovolj majhen, da se lahko posve-
timo vsakemu gostu, to pa jim je tudi všeč. Veliko 
imamo stalnih gostov, redno se vračajo, ker so tukaj 
zelo zadovoljni.«
Delo receptorja v majhnem hotelu obsega vsa tista 
dela, ki si jih v velikih hotelih razdeli več oseb. 
Receptor v Barbari sprejema in odjavlja goste, je 
blagajnik, informator, prodajnik, sprejema rezer-
vacije, vodi tudi stroške. Recepcija je odprta 24 ur, 
receptorji delajo v treh izmenah. Anica Plantak kot 
vodja dela dopoldne in tudi pomaga za pultom. 

Njeno delo se je v desetih letih precej spremenilo 
– pred leti ni bilo tako obsežne internetne prodaje, 
manj je bilo tujcev, zdaj je več administracije. Ve-
čino rezervacij opravijo prek recepcije, torej gostje 
za rezervacijo sami pokličejo v hotel ali pišejo po 
elektronski pošti. 
»Recepcija je prvi stik gosta s hotelom in da prvi 
vtis o njem. Delo v njej je zahtevno, kot je zahtevno 
vsako delo z ljudmi. Nekateri gostje so dobrovoljni 
in strpni tudi kadar imajo težave ali niso zadovoljni 
s kakšno storitvijo, drugi so slabe volje, ker je slabo 
vreme ali ker so potovali v prometni gneči,« je 
odkrito povedala Anica Plantak. 
A dolgoletne izkušnje so jo naučile, da se da s 
prijazno besedo in nasmehom slabo voljo gostov 
amortizirati in rešiti še tako zahtevno težavo gosta. 
Njeno načelo je tudi, da si slabe volje in ostrih 
besed gostov ne sme gnati preveč k srcu, ker to pač 
spada k njenemu delu. 

→
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je motečih dejavnikov, na udeležence sprememba kraja 
vpliva ugodno, več je časa za neformalne pogovore,« je 
povedal Hoheger.

soline in zmajeve črte
Hotel Oleander je bil včasih Poštarski dom, po ločitvi Po-
šte Slovenije in Telekoma Slovenije v samostojni podjetji 
pa je ostal v lasti slednjega. Leta 2001 ga je Telekom podrl 
in zgradil povsem novega in tako prenovljenega je kupil 
GOST.
Hotel leži sredi mirnega in naravnega okolja Strunjanskih 
solin. Pravijo, da področje Strunjana leži na vibracijah 
zmajevih črt, ki so nekakšen zemeljski energetski meri-
dian. Te so že davno odkrili Kitajci, nato pa so jih drugi 
potrdili z meritvami. Po teh linijah se pretaka energija, ki 
plemeniti določene funkcije v našem organizmu in nam 
s tem daje več življenjske moči. Hotel Oleander se blago 
dotika vseh zmajevih črt, kar izredno ugodno vpliva na 
človeka. 
V hotelu je 26 sob v treh etažah, poleg tega pa še restavra-
cija, konferenčna soba za največ 30 udeležencev, terasa, 
parkirišče in garaža.
Hotel Oleander nima svoje plaže, gostje lahko koristijo 
plaži hotela Salinera, ki je 200 metrov stran, in hotela Krka 
na drugi strani solin. 

manjša hotela z velikim srcem
Laura Kocijančič vodi sedem sodelavcev: tri natakarje, tri 
kuharje in vzdrževalca. Čiščenje imajo, tako kot v hotelu 
Barbara v najemu, ob večjem obisku v hotelu pomagajo 
študentje. 
»Smo dober tim,« je zadovoljna Laura. »Z Boštjanom 
Hohegerjem odlično sodelujeva, si svetujeva, prav tako 

osem zaposlenih v hotelu oleander skrbi, da se gostje v hotelu počutijo domače in dobrodošli.

sodeluje tudi osebje obeh hotelov. To je za dobro delovanje 
hotela in dobro počutje gostov zelo pomembno. Prepriča-
na sem, da imamo tudi zato v knjigi vtisov veliko pohval. 
Naši gostje se vračajo, imamo veliko stalnih gostov. Vsi 
pohvalijo prijaznost in ustrežljivost osebja, všeč sta jim 
domačnost hotela in dobra hrana. Pri nas imamo na jedil-
niku, na primer, tudi polnjeno papriko s pire krompirjem, 
česar verjetno ne najdete v najboljših hotelih. Gostom je 
všeč oprema hotela, ki je zelo barvita in vesela.«
V hotelu Barbara goste za mnenje povprašajo na tri nači-
ne: imajo knjigo idej, knjigo vtisov in anketne vprašalnike. 
V njih so vpisane pretežno pohvale in tudi dobre ideje, ki 
jih radi upoštevajo.
Domala vsi zaposleni v obeh hotelih so doma v okoliških 
krajih in zato hotela čutijo kot svoja. Imajo bogate izkušnje 
v turizmu in delo z ljudmi opravljajo z velikim veseljem, 
pripadnostjo in voljo. 
Boštjan Hoheger pravi, da sta oba hotela ravno tako velika, 
da se lahko vpišeta kot mala, v takšnih hotelih pa se gost 
počuti kot doma. »Ponujamo dnevno sobo s pogledom na 
morje,« je njegov slogan, prav zaradi zaposlenih v njem pa 
sta to manjša hotela z velikim srcem.

Diana Janežič

sKuPina PRemoGovniK veLenje
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Forum idej v okviru natečaja 
Zmagovalna ideja 2010
V torek, 15. junija, je v okviru natečaja Zmagovalna ideja 2010, v Medpodjetniškem izobraže-
valnem centru potekal Forum idej. Na forumu je bilo predstavljenih pet idej od devetih prispelih. 
Organizator natečaja je SAŠA inkubator.

Natečaj Zmagovalna ideja je regijsko tekmovanje start-
up podjetij za najboljši poslovni načrt, v sklopu katerega 
SAŠA inkubator organizira vrsto podjetniških delavnic. 
Ena izmed njih je tudi Forum idej, kjer posamezniki in 
skupine predstavijo prijavljene ideje. 
Tokrat so bile predstavljene naslednje podjetniške ideje: 
Tadej Vodušek in Vesna Petek Vodušek sta predstavila ide-
jo na temo »Delavnice s področja agronomije v PV Centru 
starejših Zimzelen«, portal Nasmeh365.si je predstavil 
vodja portala Primož Pirtovšek, idejo na temo »Sanacija in 
rekultivacija degradiranih površin na slovenskem in tujih 
trgih« je predstavil Uroš Planinc, projektna skupina Fokus 
Visit Trim je predstavila projekt »Mentalna prevencija za 
Koroško-Savinjsko regijo«, podjetniška skupina Feniks 
pa je prikazala idejo, kako koristno uporabiti odpadno 
toplotno energijo Termoelektrarne Šoštanj s projektom, 
poimenovanim Zeleni krematorij. Udeleženci foruma so 
lahko obenem prisluhnili tudi zanimivim predavanjem na 
temo podjetništva. 
Natečaj Zmagovalna ideja poteka z namenom razvoja 
podjetniške aktivnosti v SAŠA regiji in promociji pomena 
inovativnega podjetništva. Z njim želi SAŠA inkubator  
vzpodbuditi pozitivno regionalno tekmovalno vzdušje in 
kot subjekt podpornega podjetniškega okolja z drugimi 
organizacijami inovativnega okolja v regiji graditi prepo-
znavno podjetniško usmerjeno regijo Saša.

Metka Marić

V okviru projekta bodo potekale 
še naslednje aktivnosti: 

od 16. do 20. avgusta 2010 prva delavnica,•	
od 23. do 27. avgusta 2010 druga delavnica,•	
7. septembra 2010 tretja delavnica,•	
14. septembra 2010 četrta delavnica,•	
do 30. septembra 2010 oddaja poslovnih •	
načrtov,
od 30. septembra do 5. oktobra 2010 pregled •	
poslovnih načrtov,
od 6. oktobra do 10. septembra 2010 zagovori •	
pred komisijo ter
med 25. in 29. oktobrom 2010 zaključni •	
dogodek.

Zbiranje idej še ni zaključeno, zato vas vabimo, da 
se pridružite natečaju tudi tisti, ki se za to še niste 
odločili. Ideje bo SAŠA inkubator zbiral vse do 
oddaje poslovnega načrta, torej do 30. septembra 
2010.
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Likovni aforizmi Kaje avberšek
V Beli garderobi Muzeja premogovništva Slovenije se do 10. septembra predstavlja Velenjčanka 
Kaja Avberšek, univerzitetna diplomirana oblikovalka, ki se ukvarja predvsem z ilustracijo, stri-
pom, grafičnim oblikovanjem ter ustvarjanjem lutk in scenografij. 

tRetji PoLČas

Naslov razstave je Likovni aforizmi. Aforizem v besedah 
je zgoščeno, duhovito izražena globoka misel, domislica 
oziroma resnica in tudi Kajine risbe so domislice, aforizmi 
– jedrnati po obliki in duhoviti po pomenih. 
»Ljudje se včasih premalo zavedamo, kaj vse se nam v 
spomin zapiše skozi likovne podobe. Torej ne le, kar 
preberemo ali slišimo, temveč veliko tega, kar vidimo. 
Zato so oblikovalci, ilustratorji, ki nas nagovorijo s svojim 
videnjem sveta, zelo pomembni. Kaja Avberšek je mlada 
ustvarjalka, ki deluje na različnih nivojih vizualnega spo-
ročanja in ga vešče prepleta s pisanjem komen tarjev. 
Velenjčani ste lahko ponosni na to svojo mlado umetni-
co, ki se je že zelo izkazala in prejela precej priznanj, tudi 
mednarodnih. Zagotovo bomo v prihodnjih letih o njej še 
veliko slišali,« je na odprtju razstave 9. junija med drugim 
dejala likovna kritičarka Milena zlatar.
Že v času študija na ljubljanski Akademiji za likovno ume-
tnost in oblikovanje je Kaja Avberšek sodelovala pri več 
skupinskih in samostojnih razstavah in leta 2005 prejela 
priznanje Akademije za izjemne dosežke.
Med študijsko izmenjavo v Lizboni je pripravila diplom-
sko delo Zapiski in zariski z Azorskih otokov, rezultat je 
knjiga Nos Açores (Na Azorih), ki je leta 2006 izšla pri 
portugalski založbi Texto Editores. Za diplomo je Kaja 
prejela študentsko Prešernovo nagrado. 
Od leta 2008 aktivno sodeluje v uredništvu kolektiva 

Stripburger, (so)ureja revijo, objavlja avtorske stripe ter 
strokovna besedila na področju stripa in kolektiv predsta-
vlja na mednarodnih festivalih in sejmih. 
Zaključuje magistrski študij, smer Ilustracija. Poučuje 
portugalščino in v velenjskem Našem času redno objavlja 
kolumne pod skupnim naslovom Žabja perspektiva.

v ideje dam del sebe
Ko se je kaja avberšek po končani gimnaziji odločila za 
študij Industrijskega oblikovanja, ni imela v mislih takšne-
ga dela, kot ga opravlja zdaj. »Ko sem bila čisto majhna, 
sem rekla, da bom, ko bom velika, ilustratorka. Vmes pa 
sem na to pozabila. Študirala sem industrijsko oblikovanje 
in se ukvarjala s 3D objekti, z ilustracijo in gledališčem pa 
sem se začela ukvarjati ob koncu študija. 
Pravijo, da v življenju ni naključij, zato ne morem reči, da 
sem med bivanjem v Lizboni po naključju začela sodelo-
vati z lutkovnim gledališčem, pa vendar tega nisem načr-
tovala ali iskala. Prav tako me je neko naključje pripeljalo 
do ilustriranja knjig, do risanja stripov in sodelovanja s 
Stripburgerjem.
Vse to počnem z veseljem in sem s svojim delom zadovolj-
na, na drugi strani pa bi se rada še kdaj ukvarjala z obli-
kovanjem, mika me, da bi še kdaj imela v rokah kakšen 
material, na primer glino, in delala uporabne predmete.
Ideje jemljem iz življenja. Vse, kar vidim, doživim, čutim, 
sanjam, se pri meni spremeni v idejo, v katero dam del 

Kaja avberšek: »vse, kar vidim, doživim, čutim, sanjam, se 
pri meni spremeni v idejo, v katero dam del sebe.«

andrej Žibert, levo, in Peter Kus sestavljata orkester izvirnih 
inštrumentov.
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v muzeju premogovništva 
pričakali 300.000. obiskovalca
Podzemni Muzej premogovništva Slovenije v Velenju, ki je bil odprt ob rudarskem prazniku leta 
1999 in je prejel tudi posebno priznanje Evropskega muzejskega foruma, je 2. junija letos obiskal 
že 300.000. obiskovalec. To je bil učenec Osnovne šole Markovci Benjamin Čeh, ki je kot posebno 
nagrado prejel vikend paket za štiri osebe v hotelu Barbara v Fiesi. 

Uvodoma je zbrane nagovoril vodja muzeja Stojan Špegel. 
Nagrado je 300.000. obiskovalcu izročil direktor PV 
Investa mag. Drago Potočnik. Zaposlene v muzeju, ki 
je v okviru letošnjega sejma mineralov, fosilov in okolja 
Minfos, prejel priznanje za najbolj izvirno predstavitev, je 
ob tej priložnosti sprejel direktor Premogovnika Velenje 
dr. Milan Medved in se jim zahvalil za njihov »prispevek 
pri promociji muzejskih dejavnosti in prepoznavnosti tako 
Muzeja kot posredno tudi Premogovnika Velenje tako v 
Sloveniji kot vedno bolj tudi zunaj naših meja. 
Muzej premogovništva smo uredili z namenom, da ohra-
nimo rudarsko tehnično dediščino, da lahko vidimo in 
bodo tudi zanamci videli, kako je potekalo in se razvijalo 
delo v slovenskih premogovnikih. Z zapiranjem dela jame 
Škale in opuščanjem odkopavanja premoga v njem je vzni-
knila ideja, da prostorov in objektov, ki pomenijo začetek 
odkopavanja premoga v Šaleški dolini, ne moremo in ne 
smemo pustiti pozabi.« 
stojan špegel je ob tem povedal: »Za nas je to pomemben 
dogodek. Neradi sicer govorimo o številkah, zelo radi 
pa se posvečamo našim obiskovalcem in veliko pozor-
nost namenjamo zadovoljstvu vsakega izmed njih. Ob 

tej priložnosti moram omeniti, da je nagrada za 300.000. 
obiskovalca prišla v prave roke, kar nam je še v večje 
zadovoljstvo. Povedali so nam namreč, da je učenec, ki je 
prejel nagrado, omenil, da letos zaradi finančne situacije z 
družino ne bodo mogli počitnikovati ob morju. 

sebe. Zato pravijo, da je vse, kar naredim, moja mala 
avtobiografija. 
Vesela sem, da razstavljam tudi v Velenju. Od tukaj sem, ta 
moja »rodna vas« je name vplivala, da sem, kakršna sem. 
Ta razstava se mi zdi enakovredna vsem drugim, ki sem jih 
imela in jih še bom imela kje drugje, in z veseljem se bom v 
Velenju še kdaj predstavila,« je za Rudar povedala Kaja. 

Zvok izvirnih inštrumentov
Na odprtju razstave sta za pravo glasbeno predstavo poskr-
bela Kajina prijatelja Andrej Žibert – glasbenik, skladatelj, 
glasbeni producent in lutkovni animator – in Peter Kus, 
skladatelj glasbe za gledališke, plesne in lutkovne predstave 
ter filmske glasbe. Sestavljata Orkester izvirnih inštrumen-
tov. Z igranjem na množico najrazličnejših nenavadnih 

glasbil, poimenovanih litofon, hupafon, balonski bas, pipo-
fon, cevni bobni, plozivni aerofon, zveneče plastenke, sta 
pokazala, kako se da z običajnimi predmeti, ki ležijo okoli 
nas, ustvarjati glasbo. Zvoke sta izvabljala iz balonov, PVC 
cevi, plastenk, lesa, posod, v pomoč jima je bilo lastno telo.
Kaja s Petrom Kusom od lani tesneje sodeluje. Likovno 
je opremila interaktivno razstavo izvirnih inštrumentov 
Evfonija: Pojoči grad (Stari grad, Celje) ter oblikovala in 
ilustrirala pripadajoče tiskovine. Likovno je opremila tudi 
animirano zvočno predstavo Izgubljeni ton v režiji Petra 
Kusa, v letu 2010 pa s Petrom pripravljata dva projek-
ta – Pojoči grad: priročnik za gradnjo izvirnih glasbenih 
inštrumentov v stripu ter Pojoči grad: multimedijska risana 
zvočna predstava.

Diana Janežič

benjamin Čeh je bil 300.000. obiskovalec muzeja v skoraj 
enajstih letih.

→

del Kajinega stripa bergmandelčevo pivo
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Ves čas se trudimo, da v muzeju poleg osnovnih dejav-
nosti razvijamo tudi dodatne dejavnosti, kot so razstave, 
prireditve, in tako bo tudi letos.«
Podzemni muzej je postavljen v resnično okolje nekdanje 
jame Škale, kjer se je premogovništvo v Šaleški dolini pred 
več kot 135 leti pravzaprav tudi začelo. Muzej je zanimiv 
tudi zato, ker vstopajo obiskovalci vanj povsem enako, kot 
so rudarji v prejšnjem stoletju. Pod vodstvom vodiča, ki 
jih sprejme v »prizivnici«, se spustijo 180 metrov globoko. 
Pred tem se seveda oblečejo v rudarska oblačila, površnik, 
čelado, s sabo pa dobijo tudi rudarsko malico. 
V uri in pol si nato v podzemnih rovih slikovito ogledajo, 
kako je potekalo delo rudarjev nekoč in tudi kakšno je 
danes. Muzej je multimedijsko opremljen v slovenskem, 
nemškem, angleškem in italijanskem jeziku.  V muzeju so 
ponosni tudi na to, ker lahko edini v Sloveniji v podzemni 
muzej popeljejo tudi invalide na vozičkih, obiskali pa so 
jih tudi že slepi in slabovidni.

Za obiskovalce so v nekdanji t. i. beli garderobi (v njej so 
rudarji puščali civilna oblačila) na ogled razstava sloven-
skega premogovništva, razstava bivalna kultura slovenskih 
rudarjev, multimedijska predstavitev nastanka Zemlje, 
prikaz tradicionalne prireditve Skok čez kožo ter stalna 
razstava mineralov sveta. 
V črni garderobi (uporabljali so jo za odlaganje delovnih 
oblačil) – ter od letošnjega leta tudi v beli garderobi – pa 
pripravljajo številne prireditve, različne slikarske in kipar-
ske kolonije ter razstave. 
Muzej je prejel že številna priznanja, med drugim prizna-
nje Evropskega muzejskega foruma, Valvazorjevo prizna-
nje, Fordovo nagrado za ohranjanje tehnične dediščine in 
Zlati grb Mestne občine Velenje. To turistično zanimivost 
Šaleške doline letno povprečno obišče več kot 27.000 obi-
skovalcev (letos do konca maja 9.811). 

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Otroci ustvarjali v muzeju
V maju smo v vrtcu Mislinja na prijeten in zabaven 
način spoznavali in pridobivali nova znanja s po-
dročja rudarstva. Starši otrok, zaposleni v Premo-
govniku Velenje, so nam približali podzemlje, poklic 
rudarja. V okviru projekta z naslovom V temnem 
rovu smo pripravili otroško likovno razstavo v Mu-
zeju premogovništva Slovenije v Velenju.
Z rudarskim pozdravom SREČNO se iskreno zahva-
ljujemo vsem, ki so nam omogočili razstavo in ogled 
muzeja.       Mojca Dobaj, dipl. vzg. predšolskih otrok
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okteti treh slovenskih pokrajin 
v Hudi luknji navdušili
V čudovitem okolju podzemske jame Huda luknja smo v petek, 4. junija, gostili koncert Okteti treh 
slovenskih pokrajin. S pretežno slovensko pesmijo so se predstavili Rudarski oktet Velenje, Tre-
banjski oktet in Oktet Dolič.

trebanjski oktet
trebanjski oktet je s seboj prinesel spomine na lepo do-
lenjsko pokrajino, posajeno z vinskimi trtami. Repertoar 
okteta zajema vse od renesančnega Gallusa, romantike slo-
venskih čitalniških zborov, raznih primerkov iz zakladnice 
domačih in tujih narodnih in umetnih pesmi do sodobne 
glasbene literature. Oktet deluje že 30 let – sedaj pod vod-
stvom umetniškega vodje Staneta Cvelbarja – ob svojem 
letošnjem jubileju bodo izdali tretjo zgoščenko, na kateri 
bo posneta zgolj slovenska ljudska pesem.
Predsednik Trebanjskega okteta slavko Podboj je ob tem 
povedal: »V 30 letih delovanja našega okteta smo imeli ve-
liko nastopov, tako v dvoranah kot tudi na zunanjih prizo-
riščih, tokrat pa smo na gostovanju v Hudi luknji doživeli 
res nekaj posebnega. Peli smo pod zemljo, v kraški jami, ki 
je zelo akustična, da o lepoti niti ne govorimo. Navdušeni 
smo bili tako nad kraško jamo kot tudi občinstvom, ki je v 
velikem številu spremljalo koncert treh oktetov in s pozna-
valsko žilico zaploskalo izvedenim pesmim.«

oktet dolič
Tudi oktet dolič je povezala ljubezen do ubranega  petja, 
pri katerem se prelivajo barve moških glasov v prelepi slo-
venski pesmi. Pevci okteta radi zapojejo slovenske ljudske 
pesmi, priredbe slovenskih in tujih avtorjev, sakralne tema-
tike in dalmatinske napeve. Leta 2007 je strokovno vodenje 
okteta prevzela prof. Olga Ulokina in dopolnila repertoar 
s pesmimi ruskih avtorjev. Letos je oktet izdal zgoščenko 
ljubezenskih pesmi pod naslovom Tebi le se glasi. 
Nad prizoriščem podzemske jame Huda luknja je bil 
navdušen tudi vodja Okteta Dolič bogdan Poplas: »V ta 
košček raja je Rudarski oktet pripeljal oktete treh dolin, da 
smo imeli privilegij zapeti v mističnem naravnem biseru. 
Petje v jami je na pevce delovalo nekako čarobno in zdelo 
se je, da nas poje več, kot nas je sicer v zasedbi. Res enkra-
tno doživetje.
Poslušalci so vsako pesem nagradili z bučnim aplavzom 
in s tem pokazali, da resnično uživajo. Vse pohvale gredo 
seveda organizatorju prireditve Rudarskemu oktetu iz 
Velenja.« Ob tem je dodal, da bi bilo dobro, da koncert 
postane tradicionalen ali pa, da k sodelovanju pritegnejo 
tudi sosednje občine, saj je revij za male vokalne skupine, 
med katere sodijo tudi okteti, v našem okolju premalo, to 
pa bi lahko bila alternativna in dobra rešitev. 

Rudarski oktet
Gostitelj in organizator koncerta rudarski oktet velenje 
je bil ustanovljen leta 1979 z namenom negovanja lepe slo-
venske pesmi, predvsem rudarske. Oktet je v tem obdobju 

obogatil in razširil svoj repertoar od stanovske, narodne 
in umetne, renesančne, čitalniške, romantične, domovin-
ske, sodobne, slovenske in tuje pesmi do črnske duhovne, 
sakralne in nabožne, popevke in celo narodno-zabavne 
pesmi. Umetniška vodja okteta je Danica Pirečnik. Rudar-
ski oktet je lani praznoval 30. obletnico delovanja in ob 
tem izdal svoj četrti izdelek, zgoščenko Velenje, srečno.
»V Rudarskem oktetu Velenje si vseskozi prizadevamo, 
da redno dopolnjujemo svoj glasbeni repertoar. S svojim 
petjem želimo negovati pevsko kulturo ter prepoznavnost 
tako okteta kot posredno tudi Premogovnika Velenje, 
seveda pa se trudimo tudi za vedno višjo kakovost našega 
petja, kar nam uspeva z našo odlično zborovodkinjo Dani-
co Pirečnik. 
Za nami je skoraj 1.000 nastopov v domovini in tujini, pa 
vendarle smo z veseljem sprejeli izziv prirediti koncert v 
podzemski jami – menim, da delimo občutke vseh, da je 
lokacija resnično čudovita in da so občutki težko opisljivi 
vsem tistim, ki tega niso doživeli,« pa je v imenu organi-
zatorjev svoje misli strnil vodja Rudarskega okteta simon 
klinc.
Številno občinstvo je bilo nad koncertom oktetov treh 
slovenskih pokrajin navdušeno in večina je bila mnenja, 
da je ubrano petje ter čudovit ambient izvrstna lokacija za 
izvedbo podobnih koncertov tudi v prihodnje.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Huda luknja se je izkazala kot izvrstna lokacija za izvedbo 
še kakšnega koncerta.
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naj pozitivni učinki 
preventive trajajo!
Obvezni delovni čas od 7. do 10. ure in od 17. do 20. ure. Vmes plavanje, kolesarjenje, hoja, 
počivanje, klepetanje, vožnja z ladjo … Teden dni pogleda na morje, vdihavanje arom cvetočega 
obmorskega rastlinja. Vam ponudba ustreza?

Seveda, kje je to, vprašate. V Fiesi, v 
hotelu Barbara, kjer poteka vsakoletni 
športno-aktivni program preventiv-
nega aktivnega oddiha. V razpisu 
je tudi pisalo: »… program bomo 
popestrili z različnimi predavanji o 
zdravem načinu življenja, z vodenimi 
terapevtskimi vajami za prepreče-
vanje bolečin v križu, družabnimi 
igrami, s pohodi, tečaji plavanja, kole-
sarjenjem, športnimi igrami.« 
Konec tedna prve skupine, ki je bila v 
Fiesi od 6. do 13. junija, smo pre-
verili, če je res bilo vse tako, kot so 
obljubljali organizatorji.

skupina je bila odlična!
Vodja preventivnih programov je 
Evgen Roškar, program v Fiesi pa 
izvajata Matjaž lihteneker in janko 
špindler. V terminu od 6. do 13. 
junija je bilo v preventivi 16 udeležen-
cev in 6 udeleženk, do 27. junija pa 
sta se zvrstili še dve skupini: redna in 
skupina rudarskih reševalcev.
Program se bere takole: prvi dan 
seznanjanje s programom, uvodno 
testiranje, nato pa vsak dan jutranji tek 
in razgibavanje, igre z žogo, kolesarje-
nje, plavanje, hoja, tenis, balinanje. 

V sredo predavanje Urške Banda-
lo, višje medicinske sestre, ki vodi 
program Cindi v Zdravstvenem domu 
Velenje. Letos je predstavila nordijsko 
hojo. V četrtek izlet ob slovenski obali 
z ogledom Izole in ribiškim piknikom 
na barki. 
Zadnji dan so ponovili testiranje z 
meritvami telesne teže, teka in dolo-
čenih vaj. V povprečju so vsi izboljšali 
rezultate. Pripravili so tudi tekmovanje 
v metu na koš, balinanju, streljanju na 
gol in namiznem tenisu.
Tako in še veliko več je tudi bilo. 
Matjaž in Janko sta se potila skupaj 
z udeleženci in se prav tako skupaj z 
njimi imela zelo lepo. »Skupina je bila 
odlična, zelo dobro so se ujeli. Med 
udeleženci so bili takšni, ki tudi sicer 
skrbijo za svojo fizično kondicijo, pa 
tudi sodelavci, ki se ne rekreirajo. Ti 
so imeli malo težav, vendar so bili na 
koncu vsi zadovoljni. 
Povedala sva jim tudi, da se bodo pravi 
učinki vadbe poznali šele čez kakšen 
teden, a v enem mesecu tudi usahnili. 
Zato se je treba redno rekreirati in 
vzdrževati telesno kondicijo,« sta po-
vedala ob slovesu od prve skupine.

odkril je palice za 
nordijsko hojo
Izvajanje preventivnih aktivnih oddi-
hov ima v Skupini Premogovnik Vele-
nje večdesetletno tradicijo, pa vendar 
so med nami tudi sodelavci, ki teh 
programov ne poznajo, menijo, da 
niso primerni zanje, ali pa se ne želijo 
podrediti vodenju pri rekreaciji. Kako 
je, če se takšni vendarle odločijo za 
vpis v preventivo in jo doživijo?
darko zabukovnik je nadzornik zra-
čenja v Zračenju in ima 15 let delovne 
dobe. Tokrat je bil prvič v preventivi, 
zanjo pa je izvedel letos od »novih« 
sodelavcev, ko je bil premeščen na 
delo v turnusu v jamo.
»Ne najdem dovolj lepih besed, da bi 
opisal svoje vtise in razpoloženje. Bilo 
je odlično, zelo sem zadovoljen. Po-
hvale veljajo programu, udeležencem, 
storitvam v hotelu. Če bom mogel, se 
bom preventive še udeležil,« je vrelo 
iz njega.
Kot je še povedal, zdravstvenih težav 
nima, je pa pretežak, a telesna teža 
ni bila ovira, da ne bi bil sposoben 
narediti vseh vaj kot drugi. »Največ 
sem kolesaril, hodil in plaval. Pridobil 

janko Špindler boris Kristavčnikmatjaž Lihteneker
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sem kondicijo pa tudi voljo, da se bom odslej rekreiral tudi 
doma. Živim v Založah pri Polzeli in sem že po telefonu 
pripravil družino na to, da bomo odslej bolj migali. 
»Odkril« sem palice za nordijsko hojo in tega sem zelo ve-
sel. S sodelavko iz Strokovnih služb Zlatko Verstovšek sva 
skupaj hodila in naredila tudi po 20 kilometrov na dan.« 
Ne mislite, da je s to številko pretiraval, res je bilo tako! 

Kaj vse sem zamujala!
jožica kaisersberger je referentka za oddajo in sprejem 
pošte v Ekspeditu Strokovnih služb. Ima 34 let delovne 
dobe in je telesno zelo aktivna: kolesari, teče, plava, smuča, 
se savna. 
»Žal mi je, da se preventive nisem udeležila že prej. Vedela 
sem zanjo, a navadno mi je zmanjkovalo dopusta. Sama se 
veliko rekreiram in vedno sem imela občutek, da organi-
zirane rekreacije na potrebujem, da se ne želim rekreirati 
vodeno. Zdaj sem to mnenje spremenila in če se bo le 
dalo, ne bom zamudila nobene preventive več,« je navdu-
šeno dejala. 
»Bila sem prvič v preventivi in preživela sem čudovit 
teden s krasnimi sodelavci. Bili smo zelo dobra družba in 
z vsem, kar sem doživela, sem zelo zadovoljna. Zamudila 
nisem nobene aktivnosti. Po enem tednu nimam nobenih 
težav, le polna sem energije in se odlično počutim,« je še 
dejala. 
V podkrepitev njenih besed je treba dodati, da je z nekaj 
sodelavci prikolesarila v Umag in za to pot jih je nataka-
rica v gostišču pogostila z »rundo« pijače. Jožica je poleg 
vsega zadnji dan zmagala v metanju na koš in bila je tudi 
skupna zmagovalka v vseh štirih panogah. Bravo!

sodelavke so popestrile družbo
boris kristavčnik dela na pripravski številki 7 v Pesju, 
etaža –50 C, ima pa 14 let delovnih izkušenj in tudi izku-
šnje iz treh udeležb v preventivnem programu.
»Leta 2004 sem se udeležil preventive v programu ZPJ1, 
leta 2006 sem bil v Šmarjeških Toplicah in letos sem bil v 
Fiesi. Preventiva je odlična zadeva. Letos sva se s kole-
gom prijavila za ta in jesenski termin in vsak je bil izbran 
v enega. Žal mi je bilo, da ne bova skupaj, a tukaj sem 
spoznal nove sodelavce in sodelavke, kar je naredilo pravo 
»klapo«. Dobro je, da spoznaš nove ljudi.

Rekreiram se z vsem športi po malem. Zadnje čase sem bil 
malo manj dejaven v ekipnih športih, zato mi je bilo všeč, 
ker smo igrali odbojko, košarko. Glede kondicije nisem 
imel težav,« je bil navdušen.
Še oklevate? Časa za premislek boste imeli slabo leto, do 
novega razpisa za preventivo. In še pojasnilo k delovnemu 
času iz prvega stavka članka. Takšen je bil zato, ker so 
imeli udeleženci v opisanem tednu poleg vsega lepega še 
veliko srečo z vremenom. Po več tednih hladnega vreme-
na se je naredilo poletje, zato so za pravo miganje izrabili 
jutranji in večerni »hlad«.

Diana Janežič

jožica Kaisersberger s sodelavci kolesarji v umagu Zlatka verstovšek in darko Zabukovnik

Zadovoljni, nasmejani, polni energije
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na 4. Cviklovem memorialu 
slavje domačih igralcev
Kot vrhunec tekmovalnega leta Rudarjeve mladinske šole je NK Rudar 11. in 12. junija na Mestnem 
stadionu organiziral tradicionalni 4. Cviklov memorial v spomin na velikega človeka in nogometaša 
Matjaža Cvikla. Turnir je namenjen selekciji U–18. Letos so sodelovale ekipe NK Rudar Velenje, NK 
Olimpija, CM Celje in NŠ Poli Drava.

Gledalci so lahko videli lepe in zanimive predstave. V 
prvem igralnem dnevu sta se v prvi tekmi pomerili ekipi 
Celja in Rudarja. Velenjčani so imeli terensko premoč, a 
so potrebovali kar nekaj časa, da so strli odpor Celjanov. 
Vodilni zadetek je dosegel Kramar, a so nekaj minut zatem 
Celjani izenačili. V drugem delu je dva lepa zadetka dal 
Hudobreznik in nato še Čirić za gladko zmago domačih s 
4:1. V drugi tekmi sta trd dvoboj odigrali Drava in Olim-
pija. Slednja je v zaključku tekme uspela še drugič zadeti 
in si priboriti finale.
V drugem tekmovalnem dnevu je v prvi tekmi Celju 
uspelo premagati Dravo. Sledila je zanimiva in dinamična 
finalna tekma med NK Rudarjem in Olimpijo. Začetek je 
bil trd, a glede na to, da so bili fantje NK Rudarja nazadnje 
poraženi v aprilu, so počasi prevzemali pobudo. 
Olimpijino mrežo je načel Bešić, na 2:0 je povišal Starina. 
Sledilo je znižanje izida po neprevidni igri v obrambi, a so 
mladi rudarji kmalu zadeli v tretje, ko je najboljši strelec 

turnirja Hudobreznik z borbeno igro z glavo premagal 
vratarja. Gostje so vodstvo Rudarja še enkrat znižali, 
končni izid 4:2 pa je postavil Umihanić.
Mladinci NK Rudarja so tako na 4. Cviklovem memorialu 
slavili zmago. S tem turnirjem so se od mladinskega staža 
poslovili nekateri igralci, in sicer: Branko Babič, Eldin Be-
šić, Denis Kramar, Žan Špacapan, Dejan Mijatović, Denis 
Glavina, Dario Divković, Tadej Ramšak, Almir Umihanić, 
Alen Gros Slatinek, Tomislav Gajić, Edvin Vejizović, Bran-
ko Starina in Matjaž Deželak. 

Zahvala NK Rudarju

Družina Cvikl se zahvaljuje Upravi NK Rudarja za 
pripravo in odlično izvedbo 4. Cviklovega memori-
ala, s katerim v klubu negujejo spomin na njihove-
ga brata in nogometaša Matjaža Cvikla.

bratje Zdravko, Srečko in Milan 
ter sestra Milena z družinami

nogometaši Rudarja 
na pripravah
Po enomesečnem premoru so igralci Rudarja 14. 
junija opravili prvi trening. Trener Bojan Prašni-
kar in njegov pomočnik Robert Pevnik, prišel je 
iz ljubljanske Olimpije, imata na voljo vse igralce, 
na katere računata v prihodnji sezoni. 
Prvi ekipi Rudarja pa so se pridružili tudi štirje 
igralci iz mladinskega pogona, ki so prestari za 
igranje v mladinski ekipi Rudarja. Prvi del priprav 
so nogometaši opravili v Velenju, tretji teden juni-
ja pa so moči nabirali na Rogli, ki ponuja odlične 
razmere za dobro fizično pripravo. 
Sezona bo dolga in naporna, česar se igralci 
dobro zavedajo, zato so že prvi dan priprav vzeli 
resno. Vzdušje na prvem treningu je bilo odlično, 
zato se lahko nadejamo, da bo prihajajoča sezona 
uspešna. Prvenstvo se bo začelo 17. julija. Do 
takrat bomo navijali za slovensko nogometno 
reprezentanco v Južni Afriki, potem pa znova 
vabljeni na Mestni stadion, da s skupnimi močmi 
pomagamo knapom do čim višje uvrstitve na 
prvenstveni lestvici.

NK Rudar Velenje iskreno čestita ob dnevu rudar-
jev in jubilejnem, 50. Skoku čez kožo.

Kolektiv NK Rudar Velenje

ZaHvaLa 
OB BOLEČI IZGUBI DRAGE MAME
MarIje avberšek 
STE SOČUSTVOVALI Z MANO Z BESEDAMI 
TOLAŽBE, DAROVALI CVETJE IN MI PODARILI 
FINANČNO POMOČ. 
DRAGE SODELAVKE, SODELAVCI IN PRIJATE-
LJI SKUPINE PV, HVALA VAM ZA VSE. LEPO JE 
IMETI TAKŠNE SODELAVCE IN PRIJATELJE.

JANKO AVBERŠEK  
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v spomin Rudi strmčniku

31. maja smo se na pokopališču v Šmiklavžu poslovili od našega prijatelja, 
upokojenega sodelavca Premogovnika Velenje Rudolfa Strmčnika – Ruda.
V maju se je začela in končala njegova 66-letna razgibana in ustvarjalna 
življenjska pot. Težko si danes predstavljamo obdobje, v katerem je Ruda 
odraščal in zorel. K sreči je na življenje gledal z bolj svetle strani. S svojo 
hudomušnostjo je marsikateri na prvi pogled nemogoč trenutek spremenil 
v svetlega in prijaznega. Ko ga je želja po ustvarjanju svoje življenjske poti 
pripeljala na strma pobočja Graške Gore nad Šmiklavžem, se ni ustrašil 
travniških, gozdnih in njivskih strmin. Zavihal je rokave in začel udejanjati 
svoje zamisli. Skupaj z ženo Tončko sta ustvarila toplo ognjišče za sina 
Rudija.
Od leta 1960 do upokojitve v letu 1990 se je Ruda od doma odpravljal na 
delo v Šaleško dolino, v Premogovnik Velenje. Najprej je delal v obratih 
Zunanje dejavnosti, nato na področju transporta. Ob delu se je izobraže-
val in postal kopač. Opravljal je pomožna in odgovorna kopaška dela na 
odkopu, pred upokojitvijo pa je bil strežnik mehanizacije.
Kako je zmogel opravljati trdo delo na kmetiji, kopaška dela v globinah 
premogovnika ter nemalokrat pešačiti dolgo pot na delo in domov, je 
vedel samo Ruda. Zapisan in zvest je ostal rudarskemu stanu, sosedom 
in prijateljem. Vedno in povsod je razvijal in gradil pravo prijateljstvo in 
stanovsko tovarištvo.
Na kulturnem in družbeno-družabnem področju je bil Ruda zelo dejaven 
zlasti po upokojitvi. Otrokom je pripovedoval zgodbe in pripovedke, ki jih 
ni bilo malo, saj jih je pisalo njegovo življenje v boju za preživetje in ustvar-
janje boljših delovnih razmer za naslednje rodove. Z veliko gorečnostjo je 
obujal stare običaje, stara ročna opravila, ki jih vztrajno jemlje sodobno 
življenje. Žal ne bo več gorela oglena kopa, ki jo je prižigal Ruda, ne bo se 
več vrtel kolovrat, ne bodo dišali žganci na starem štedilniku – ostali pa 
bodo spomini in nauki, kako vztrajati in hoditi pokončno.
Ruda je bil ljubiteljski igralec. Znane so njegove podobe Bedanca, Krjavlja, 
jamskega človeka, rudarja v muzeju in rudarja Ruda, ki ga je upodobil v 
komediji Knapovska večerja Gledališča Velenje.
Ruda je dobroto ljudi, prijateljev in sosedov, posebej pa svojih vnukov 
sprejemal z neskončnim mirom, veseljem, toplo in prijazno besedo.
Žal se je ustavilo Rudijevo srce in poslovili smo se žalostni. Vsem ostaja 
bogat spomin na našega kamerata, velikega prijatelja, moža. Za vsa njegova 
dejanja lahko rečemo le: »Hvala!« Ostajamo ljudje, ki bomo Ruda v svojih 
mislih in spominu še naprej nosili s seboj in ga pogrešali. Srečno, Ruda!

DKS

ZaHvaLa
OB SMRTI OČETA, DEDIJA 
IN TASTA
rUdolFa strMČnIka
SE ISKRENO ZAHVALJU-
JEMO KOLEKTIVU PRE-
MOGOVNIKA VELENJE, 
RUDARSKI ČASTNI STRAŽI 
IN RUDARSKI GODBI ZA 
ISKRENO POZORNOST IN 
SPREMSTVO NA ZADNJI 
POTI. HVALA SINDIKATU 
ZA DAROVANI VENEC.

SIN RUDOLF Z DRUŽINO

ZaHvaLa
OB IZGUBI MOJEGA OČETA
rUdolFa strMČnIka
SE ZAHVALJUJEM SODE-
LAVCEM NA ODKOPU -50/B 
ZA IZREČENA SOŽALJA IN 
DENARNO POMOČ.

SIN RUDOLF

Umrli so naši upokojenci

stanislav jevševar
4. 4. 1920–22. 4. 2010
V Premogov-
niku Velenje 
se je zaposlil 
leta 1948 in 
delal v njem 
do leta 1968, 
nazadnje kot 
strelec v Jami 
Vzhod.

joško Koren
25. 2. 1966–18. 6. 2010
V Premogov-
niku Velenje 
se je zaposlil 
kot kvalifi-
cirani rudar 
leta 1982 in 
delal v njem 
do invalidske 
upokojitve 
leta 2009, nazadnje v HTZ 
OUTN Rudarski del.
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Potapljanje in ustno zdravje
Potapljanje z jeklenko, napolnjeno s stisnjenim zrakom, je šport, pri katerem lahko najdemo obilo 
užitkov – opazovanje podvodnega rastlinskega in živalskega sveta, iskanje objektov in primernih 
razmer za podvodno fotografijo, preizkušanje odzivov svojega telesa v nevsakdanjih razmerah. 

Večini neprijetnih posledic potopov se lahko potapljač z 
znanjem izogne. Tokrat želim v članku pisati o težavah v 
predelu obraza in ustne votline, ki se lahko pojavijo ob po-
topih z jeklenko s stisnjenim zrakom. Vzrok neprijetnim 
občutkom ob potopih so lahko bolezenske spremembe zob 
in obzobnih tkiv, stiskanje zob med potopom, težave lahko 
povzročijo tudi snemni in fiksni protetični nadomestki. Pa 
poglejmo razloge, zaradi katerih potapljanje ni vedno le 
užitek.

barodontalgija
Potapljač pri potapljanju z jeklenko s stisnjenim zrakom v 
globini vdihava zrak pod pritiskom okolice. Pritisk okolice 
se z globino veča. V skladu z Boyle–Mariottovim zakonom 
pa se volumen dane mase plinov pri konstantni tempe-
raturi z večanjem tlaka manjša. Na globini se iz jeklenke 
vdihan zrak lahko ujame tudi v zaprte prostore ali slepe 
hodnike v zobeh ali obzobnih tkivih (takšna mesta so, 
npr., kariozni proces na zobu, netesna zapora med zalivko 
in zobom, degenerativno spremenjena zobna pulpa, zob 
v procesu koreninskega zdravljenja), od koder se pri dvi-
govanu proti vodni gladini ne uspe sprostiti nazaj v ustno 
votlino, da bi ga potapljač lahko izdihal. 

Tako ujet zrak se nima prostora ustrezno raztezati in 
pritiska na okolno tkivo. Pojavi se lahko občutek bolečine 
(barodontalgija), ki lahko resno vpliva na zbranost pota-
pljača in njegove odločitve med potopom.
trije primeri iz prakse! 
1. Če je zobozdravnik med postopkom koreninskega 
zdravljenja zoba v koreninski kanal vstavil zdravilo in zob 
zaprl z začasno zalivko, potapljač pa se je kljub temu odlo-
čil za potop, lahko ob dvigovanju potapljača iz globine zob 
raznese. To se zgodi pogosteje pri globljih potopih s plin-
sko mešanico za globlje potope (Heliox, Trimix …). Zato 
mora zobozdravnik pred načrtovanimi potopi dokončati 
koreninska zdravljenja zob. 
2. Dotrajane fiksnoprotetične konstrukcije, kjer prostor 
med zobom in prevleko ni več v celoti zapolnjen s cemen-
tom, temveč je v prostor pod prevleko ujet zrak, se lahko pri 
vračanju potapljača proti morski gladini odcementirajo. 
3. Polne keramične prevleke lahko med povratkom pota-
pljača iz globine počijo. 
Pomembno je, da se potapljač zaveda pomena ustnega 
zdravja. Pred načrtovanimi potopi mora obiskati zoboz-
dravnika, ki bo po pogovoru s potapljačem o njegovih 
težavah opravil tudi natančen pregled mehkih in trdih tkiv 
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ustne votline ter morebitne kariozne procese na zobeh 
nadomestil z zalivkami, zalivke s slabo obrobno zaporo 
nadomestil z novimi, obnovil slabo cementirane fiksno-
protetične konstrukcije ali napravil nove, pozdravil akutne 
lezije obzobnih tkiv ter dokončno endodontsko oskrbel 
koreninske kanale zob, če bo to potrebno. 

bolečine v mišicah in čeljustnem sklepu
Da bi zagotovil pravilen položaj ustnika regulatorja med 
potopom, mora potapljač ustnik fiksirati z zmernim 
stiskom zob. Običajno so ustniki izdelani iz silikona in se-
gajo med zobe v predelu podočnikov in ličnikov (na sliki). 
Ker povprečni potop traja 40 do 60 minut, so toliko časa 
obremenjene mišice žvekalke, da obdržijo ustnik v pravil-
nem položaju. Posledice so utrujenost obraznih mišic in 
možne mišične bolečine, boleč čeljustni sklep ali glavoboli. 
Bolečine so lahko tako intenzivne, da potapljač celo opusti 
svoj hobi. 
Utrujenost mišic žvekalk lahko zmanjšamo tako, da 
uporabimo ustnik, katerega del, kamor zagrizemo z zobmi 
(zagrizne ploščice ustnika), sega tudi v predel kočnikov, 
del sile pa se prenese tudi na nebo, ki ga ustnik pokriva 
(na sliki). S tem uravnotežimo težo regulatorja in zmanjša-
mo obremenitev čeljustnega sklepa.

težave potapljačev z delnim ali totalnim 
snemnim protetičnim nadomestkom
Potapljač, ki v ustih nosi delno ali totalno zobno protezo, 
mora le-to pred potopom odstraniti iz ust, saj se lahko 
zobna proteza med potopom premakne z mesta ležišča 
in potapljaču zdrkne v dihalno pot, jo zapre in povzroči 
zadušitev. 
Rešitev je individualno izdelan ustnik, ki ga na podlagi 
odtisa zgornjega in spodnjega zobnega loka brez delne 
snemne proteze oziroma odtisa brezzobe čeljusti izdelamo 
na mavčnem modelu v laboratoriju. Tako individualno 
izdelan ustnik omogoča potapljaču varno potaljanje brez 
možnosti aspiracije zobne proteze

Potapljanje po izdrtju zoba
Ekstrakcijsko rano po izdrtju zoba v idealnih razmerah 
zapolni krvni strdek, ki ga po nekaj mesecih nadomesti 
kostno tkivo. Če se potapljač po izdrtju zoba prezgodaj 
odloči za potop z jeklenko s stisnjenim zrakom, se lahko v 
primeru, da mora pri vdihavanju zraka iz jeklenke ustva-
riti v ustih velik podtlak, da povleče zrak iz regulatorja, 
zgodi, da ustvarjen podtlak izpuli krvni strdek iz zobnice, 
ki jo je pred izdrtjem zoba zapolnjeval zob. Tako razgalje-
na ekstrakcijska rana ponovno zakrvavi. 
Krvavitev zaustavimo tako, da s sterilno gazo močno 
stisnemo robova krvaveče rane in v gazo zagrizemo za 20 
minut. Pojavi se lahko tudi huda bolečina, saj se na dnu 
izpraznjene zobnice razgali spodaj ležeča kost, prepredena 
s številnimi živčnimi končiči. 
Zobozdavnik lahko omili bolečino in pospeši ponovno 
celjenje ekstrakcijske rane z vstavitvijo drenažnega traku, 
prepojenega z dezinfekcijskim sredstvom, v izpraznjeno 
zobnico. Postopek ponavlja vsaka dva dni teden ali dva. 
Pričakujemo lahko, da bo v dveh tednih proces celjenja 
toliko napredoval, da bodo težave prešle.
Če povzamemo: potapljač lahko nadaljuje s potopi z 
jeklenko na stisnjen zrak dva tedna, bolje osem tednov, po 
kirurškem posegu izdrtja zoba. To je odvisno od hitrosti 
celjenja pri posamezniku, ki je osebnostno pogojena, od 
teže kirurškega posega in morebitnega vnetja ekstrakcijske 
rane. Venturi sistem na drugi stopnji potapljaškega regu-
latorja pa potapljaču omogoča, da lahko regulira podtlak, 
ki je potreben, da se odpre ventil za vstop zraka v komoro 
druge stopnje potapljaškega regulatorja in s tem omogoči 
vdih.
Ker vročina vedno bolj pritiska, vas bo večina verjetno ne-
kaj poletnih dni vendarle preživela kje ob vodi. In karkoli 
že boste počeli na, v ali ob vodi ter pod vodno gladino, 
počnite to varno. Pa obilo užitkov!

Gordana Čižmek, dr. dent. med., spec.
Fotografije: Leon Verdnik

ustnik, v katerega potapljač zagrizne le z ličniki in 
podočniki

Primernejši ustnik, pri katerem je zagrizna ploščica podalj-
šana v predel kočnikov, del teže regulatorja pa se prenese 
tudi na nebo. 
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AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

POSLOVNI
SODELAVEC

VELEPOSLANIK LEDVICA
STANE
UREK

MESTO 
NA SV. 

MORAVSKE

PETRA 
MAJDIČ

NASLOVNA
STRAN

NAŠA PEVKA 
RUPEL

VELIK
NERED,
ZMEDA

MEMBRANA
DVOTIRNA 

ŽELEZNIŠKA 
PROGA

VARUH
ČLOVEKOVIH

PRAVIC

ŠIROK 
PAS ZA 

PREVEZOVA-
NJE KIMONA

VENO
TAUFER

TKANINA 
ZA LASE

SIMON 
JENKO
ANTON
MAHNIČ

IDILIČNA 
INSTRUM. 
GLASBA
ŠOP LAS

NAŠ 
NOGOMETAŠ 
(BOŠTJAN)

DRUŽINA
ZVERI

RETORO-
MANSKI

JEZIK

PREPROSTA
OPTIČNA

PRIPRAVA

BUKSEL, 
LOLE, 
TEPEC

RAZLIČICA 
ŽENSKEGA 

IMENA IVANA

ČAS OB SONČ-
NEM VZHODU

NAJVEČJA 
PTICA

LITINA
VASILIJ
CERAR
VRIVEK

NAPAD KOT 
ODGOVOR NA 
NASPROTNI-
KOV NAPAD

TEKOČA 
SESTAVINA 

SADEŽA

KOROŠKA 
ŽELEZARNA
NAJVIŠJA 

GORA 
FILIPINOV

CEV, KI 
ODVAJA SEČ 

IZ LEDVIC

KDOR IMA 
VELIK NOS

ZVER IZ DRU-
ŽINE MAČK
POVRŠINA, 
GLADINA

NAŠA ZAHO-
DNA SOSEDA

DROBNA 
TROPINA

PIMPEK

VZKLIK PRI ROKOBORBI

KDOR PRINAŠA SREČO

NATAŠA 
LAČEN

KLEMEN 
BERGANT

DVORANA

PO OBRAZU 
S KOCINAMI 

PORASEL 
ČLOVEK

GARJE
PEKARSKI
IZDELEK
KRINKA

NATRIJ
POJAVLJANJE 

TVOROV NA 
TELESU

STARORIMSKI 
POZDRAV

MESTO V ZDA

PADAR, 
RANOCELNIK

PORTUGAL-
SKO OTOČJE 
V ATLANTIKU

ROBERT
OWEN

ZDRA-
VSTVENA 

USTANOVA
DEL VOZA

RUMENO 
RJAVA BARVA

ZA POLTON 
ZVIŠAN A

ANTIČNA
LJUBLJANA

ŽENSKA, 
KI DELA

ODMERJENA 
KOLIČNA 
HRANE

AMERIŠKI 
REŽISER 

VAN SANT

ALENKA ZOR

RIM. KONJENI-
ŠKI ODDELEK

ZELIŠČNI
NAPITEK

SPAČENA, 
NENARAVNA 

PRIKAZEN

ZAČIMBA 
NA PICI

MODNI KREA-
TOR VERSACE

OSEBA, KI 
SE NOČE 

IMENOVATI

PEVSKI 
ZBOR
BORIS
KOBAL

DOBA, VEK POLDRAG
KAMEN

NACE
ŠUMI

MOČVIRNAT
SVET

RIMSKI 
DRŽAVNI 
ZAKLAD

ANGLEŠKI 
PISATELJ 
FLEMING

INDIJSKO 
ŽENSKO 
VRHNJE 

OBLAČILO

MAJHNO
OKO

DEL 
CEPCA

KULTURNA
RASTLINA

ALOJZIJ
VADNAL
NORD. 

GOSPODARI-
CA MORJA

Nagradna križanka Premogovnika 
Velenje
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 15. julija na naslov: uredništvo 
Rudarja, Premogovnik Velenje, 
Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Premogovnik Velenje bo tri izžrebane 
reševalce nagradil s praktičnimi 
nagradami.

MLEČNI
IZDELEK

LUKA 
V ITALIJI

4. IN 
10. ČRKA

MATEMATIČ-
NI ZNAK ZA 
ENAKOST

DANSKI 
PRAVLJIČAR 
(CHRISTIAN)
ANDERSEN

DAVEK NA 
UVOŽENO 

BLAGO

SOKRATOV
TOŽNIK

nagradna križanka

Rešitev nagradne križanke Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje, objavljene v Rudarju 5/2010 je Gibajmo s športnim dru-
štvom. Izžrebani reševalci Miran Gajšek iz Velenja, Marija Grubelnik iz Prevalj in Ivan Ošlak iz Mislinje bodo po pošti prejeli praktič-
ne nagrade Športnega društva. Iskrene čestitke!
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Premogovništvo v Šaleški dolini letos obeležuje 135 let, 

v rudarski stan bo ob letošnjem skoku čez kožo skočila že 50. generacija rudarjev,

pred nami je še 50 let odkopavanja premoga –

zato je dan rudarjev praznik vseh prebivalk in prebivalcev naše doline.

Praznujte z nami v petek, 2. julija 2010!

Pohod parade s titovega trga ob 17.30,

50. skok čez kožo ob 18. uri na mestnem stadionu,

družabno srečanje zaposlenih v skupini Premogovnik velenje in upokojencev po 
skoku pri Restavraciji jezero.

vsi obiskovalci 50. skoka čez kožo boste bloke za pogostitev na družabnem 
srečanju prejeli ob odhodu s stadiona.

sReČno!




