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Časopis Premogovnika Velenje 
in povezanih družb, 
junij 2007, številka 6
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RUDAR

MOŠTVO 

UVODNIK

»Montaža odkopa je velik delovni zalogaj, ki zahteva utečeno in izkušeno mo-
štvo,« je dejal Pavel Skornšek. Rajko Arlič pa: »Pri svojem delu se lahko najbolj 
zanesem nase, vsekakor pa tudi na delovno skupino. Če v moštvu ni razume-
vanja in odgovornosti drug do drugega, potem skupina ne more delovati.«
Po SSKJ pomeni beseda moštvo najpogosteje skupino športnikov, ki nastopa 
na isti strani v športni igri. V navadno ekspresivni rabi pa pomeni tudi skupino 
ljudi, ki hkrati opravlja kako skupno delo.
Moštvo je v Premogovniku Velenje dokaj pogosta beseda. Moštva odkopavajo 
premog, montirajo odkope, izdelujejo proge, vzdržujejo naprave in še mnogo 
tega. 
Za vsemi temi suhoparnimi pomeni besede moštvo pa se skriva veliko globja 
vsebina. Tisto, kar moštva v Premogovniku Velenje drži skupaj, niso le skupna 
naloga, zmaga v igri, imenovani vsakdanje delo, doseženi cilji, uspeh, temveč 
so to sodelovanje, tovarištvo, prijateljstvo. Pa tudi odvisnost, saj kot v vsaki 
moštveni igri tudi pri skupinskem delu ni mogoče doseči uspeha, če vsakdo 
vleče na svojo stran.
V jami to sploh ni mogoče. Malo je del, ki jih lahko opravi en sam rudar, stroj-
nik, elektrikar. Dela so težka, zahtevna, obsežna, nevarna. Zato je vsaka fi-
zična pomoč še kako dobrodošla in nekaj desetkilogramski tovor deset rok 
lažje prestavi. Opravljeno delo je poleg tega rezultat uporabe različnih znanj 
in izkušenj.
Pomemben pa je tudi občutek, da nisi sam. Ne le pri težkem delu, temveč tudi 
v različnih nevarnostih, temi, prahu, vodi, blatu, dolgih rovih, med težkimi stro-
ji, ki brnijo, režejo, ropotajo, škripajo.
»Težave je treba deliti, veselje je treba množiti,« pravi prav posebna matema-
tika. In zato je pomembno, da nisi sam tudi v veselju, uspehu. Tudi to naša 
moštva v jami dobro vedo. Pikniki, športna srečanja, praznovanja rojstnih dni, 
rojstev otrok, porok, odhodov v pokoj ... vse to so priložnosti za sprostitev, za-
bavo, smeh, veselje.
Priložnost za praznovanje delovnih uspehov in veselje ob sprejemanju novih, 
mladih delovnih moči pa je še posebej dan rudarjev. Ta priložnost je letos spet 
tu. Člani moštev se bodo pomešali med uniformirane nekdanje sodelavce, 
med vse sodelavce in družinske člane, goste. Vsi bomo skupaj že 47. prazno-
vali dan rudarjev s skokom čez kožo. Razlogov za praznovanje imamo dovolj. 
Tudi zato, ker so moštva uspešna, dobra, imajo znanje, izkušnje in ker jih veže, 
kar je najpomembnejše: tovarištvo.
Srečno, rudarji, elektrikarji, strojniki, in vsi drugi, ki v svojih moštvih dosegate 
dobre rezultate. Zdaj je čas za praznovanje!

Diana Janežič
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KAJ IN KAKO DELAMO

PO USPEŠNI PRVI POLOVICI 
LETA - PRAZNOVANJE
Dan rudarjev je umeščen na prelom leta in razdeli delovanje Premogovni-
ka Velenje na dve polovici. Zato smo pred praznikom z direktorjem dr. Ev-
genom Dervaričem naredili polletni obračun in pogledali proti koncu leta.

Rudar: »Za nami je prva polovica 
leta. Kakšna je bila in kako načrtuje-
mo delo do konca leta?«
Dr. Dervarič: »V Premogovniku Vele-
nje smo v prvih petih mesecih ures-
ničili proizvodne načrte v skladu s 
planom, prav tako je v skladu s priča-
kovanji tudi poslovanje družbe.
Posebej uspešni so bili prvi trije me-
seci, ko smo odkopali dober milijon 
300 tisoč ton premoga ali skoraj 20 
odstotkov več, kot smo načrtovali za 
to obdobje. Rekordni je bil odkop v 
marcu, in sicer 504.000 ton premoga 
oziroma 5.613 TJ, kar pomeni najviš-
jo mesečno proizvodnjo, izraženo v 
energiji v vsej zgodovini Premogovni-
ka Velenje. 
Ker prodajamo v TE Šoštanj premog, 
izražen v giga joulih, je zelo pomem-
ben tudi podatek, da je bila dosežena 
trimesečna proizvodnja skoraj 15 mi-
lijonov GJ, kar je 35,7 odstotka letno 
načrtovane višine in 15 odstotkov več 
kot v enakem lanskem obdobju.
Prav tako se še iz lanskega leta na-
daljuje izredno visoka kakovost pre-
moga, saj je bila povprečna kurilna 
vrednost kar 11,12 MJ/kg. 
Od aprila opravljamo v jami številne 
premontaže odkopov in tako priprav-
ljamo odkopno fronto za jesenski del 
načrtovanega odkopa. V prvih treh 
tednih avgusta odhajamo na kolektiv-
ni dopust in v tem času bomo zame-
njali tudi glavno izvažalno napravo 
na jašku NOP, ki je edino vstopno in 
izstopno mesto v jame Premogovni-
ka. Po dopustu pa bo odkopna fronta 
v celoti pripravljena za nadaljevanje 
načrtovanega odkopavanja v jeseni 
in do konca leta.
Do konca leta ne pričakujemo več-
jih težav za realizacijo plana, temveč 

načrtujemo, da bo ob koncu leta pro-
izvodnja premoga bistveno večja od 
planske; bila naj bi blizu 44 TJ ener-
gije.«
Rudar: »11. junija je bila 11. skupšči-
na delniške družbe, ki je ocenila po-
slovanje v letu 2006. Kako?« 
Dr. Dervarič: »Skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom in konsolidira-
nim letnim poročilom družbe za leto 
2006 z mnenjem revizorja in pisnim 
poročilom nadzornega sveta. Potrdila 
in odobrila je delo direktorja in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2006 
ter jima potrdila razrešnico za poslov-
no leto 2006.
Lani smo pridobili 3.933.754  ton pre-
moga, s povprečno kurilno vrednost-
jo 11.213 KJ/kg. Odkopana količina 
je bila za 0,3 odstotka nižja kot v letu 
2005, zaradi izredno dobre kakovosti 
premoga pa je bila prodaja premoga, 
merjena v giga joulih, za 2,5 odstotka 
višja od prodaje leto prej. 
Družba je v letu 2006 pridobila 
28.642 mio SIT prihodkov, kar je 0,8 
odstotka manj kot v letu 2005, celotni 
odhodki pa so znašali 28.332 mio SIT 
ali 6,3 odstotka manj kot v letu 2005. 
Premogovnik Velenje je poslovanje v 
letu 2006 zaključil s čistim dobičkom 
v višini 100,7 mio SIT. 
31. 12. 2006 je bilo v Premogovniku 
Velenje zaposlenih 1.761 delavcev. 
Število zaposlenih z začetka leta smo 
zmanjšali za 205 delavcev oziroma 
za 10,4 odstotka.
Osnovna dejavnost Premogovnika 
Velenje v skladu z leta 2005 sprejetim 
razvojnim načrtom še vedno ostaja 
pridobivanje premoga, ki je usklaje-
no z Nacionalnim energetskim pro-
gramom in dolgoročno desetletno 
pogodbo med HSE, TEŠ in PV v višini 

38.500 tera joulov letno do leta 2014 
ter najmanj 30.000 tera joulov po letu 
2014. Ob tem bo družba racionalizi-
rala poslovanje in zmanjševala število 
zaposlenih za 5,6 odstotka na leto do 
leta 2011. 
V skladu z razvojnim načrtom naj bi 
Premogovnik do leta 2011 dosegel 
ceno 2,25 EUR za giga joul energije, 
kar bo omogočalo konkurenčno po-
slovanje Premogovniku in TEŠ.« 
Rudar: »Letos poteka intenzivna pri-
vatizacija povezanih družb. Kako ste 
zadovoljni s potekom in rezultati?«
Dr. Dervarič: »Privatizacija poveza-
nih družb je eden od naših strateških 
ciljev, v skladu s katerim postopno 
zmanjšujemo kapitalsko in poslovno 

Dr. Evgen Dervarič:«Vabim vse, 
ki se čutite povezane z rudarskim 
praznikom, da se nam pridružite na 
47. skoku čez kožo, v soboto, 30. 
junija, ob 18. uri na stadionu ob 
jezeru.«
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odvisnost povezanih družb od matič-
nega podjetja, z izjemo invalidskega 
podjetja HTZ. S privatizacijo si Pre-
mogovnik Velenje prizadeva za zago-
tavljanje novih delovnih mest v okvi-
ru povezanih družb. 
Letos je ta proces zelo intenziven in 
poteka tako, kot smo ga načrtovali. 
Večina naših povezanih družb je že 
dobila svoje nove lastnike. V vseh 
družbah so že bile ustanovne skup-
ščine, ki so verificirale njihove poslov-
ne in razvojne načrte. Tudi z novimi 
lastniki delo v teh družbah poteka 
dobro.«
Rudar: »1. julija bo odprt slovenski 
energetski trg. Kaj to pomeni za Pre-
mogovnik Velenje in slovensko ener-
getiko?«
Dr. Dervarič: »Odprtje trga pomeni 
prosto izbiro dobaviteljev električne 
energije tako za velike porabnike kot 
za gospodinjstva. Neposrednega vpli-
va na Premogovnik Velenje odprtje 
energetskega trga nima, ima pa ga na 
trgovanje z energijo, s čimer se ukvar-
ja Holding Slovenske elektrarne, kate-
rega del smo, torej to vpliva na nas 
posredno.« 
Rudar: »Pred nami je dan rudarjev in 
že 47. skok čez kožo. Ne bomo praz-
novali le zaposleni v Premogovniku, 
ampak Velenje!«
Dr. Dervarič: »Zagotovo, saj naše 
praznovanje ni le praznovanje ru-
darjev, ampak vseh zaposlenih v 
Premogovniku Velenje in njegovih 
povezanih družbah, nadalje vseh na-
ših bivših sodelavk in sodelavcev, ki 
so sedaj upokojeni, naših družinskih 
članov ter tudi vseh, ki na kakršen koli 
način soustvarjajo razvoj premogov-
ništva v Šaleški dolini ali so ga v prete-
klosti in zaradi tega čutijo pripadnost 
tej dejavnosti. 
Zato vabim vse, ki se čutijo poveza-
ne z rudarskim praznikom, da se nam 
pridružijo na 47. skoku čez kožo, v so-
boto, 30. junija, ob 18. uri na stadionu 
ob jezeru. V rudarski stan bomo spre-
jeli 66 novincev in njihov sprejem bo 
znova slovesna, zanimiva in zabavna 
prireditev kot vsako leto. Nato pa vsi 
vabljeni na rudarski piknik ob restav-
racijo Jezero. Vsem zaposlenim v 
Premogovniku Velenje in povezanih 
družbah ter našim upokojencem če-
stitam ob prazniku in želim srečno!«

Diana Janežič

Decembra se bo v Premogovniku 
Velenje zaposlilo 20 pripravnikov, v 
začetku leta 2008 pa predvidoma še 
40. 
V prihodnjih letih bomo v Premo-
govniku Velenje potrebovali še več 
usposobljenih sodelavcev v rudarski, 
elektro in strojni stroki in naše potre-
be po kadrih bodo večje, kot je po-
nudba šolskega centra. 
Že v šolskem letu 2007/08 bi želeli 
videti bolj polne učilnice vseh smeri 
in kot sta zatrdila ravnatelj Poklicne in 
tehnične rudarske šole Albin Vrabič 
in šolska svetovalka na tej šoli Andre-
ja Štefan Bukovič, so na voljo še pro-
sta vpisna mesta. Veseli bodo vsake-
ga dijaka, ki se jim bo še pridružil!

SKOK ČEZ KOŽO PA NAPREJ 
V ŠOLO
Med 66 kandidati za skok čez kožo 
se jih bo prireditve v soboto, 30. ju-
nija, na stadionu ob jezeru iz različ-
nih razlogov udeležilo nekoliko manj. 
Vsekakor pa bodo med njimi štirje, ki 
smo jih povabili na pogovor in pov-
prašali o občutkih ob koncu šolanja 
in pred vstopom v rudarski stan. 
Gregor Pogorelec je s Tolstega vrha 
pri Mislinji in bo po opravljeni matu-
ri postal rudarski tehnik. Posebnega 
vzroka, da se je odločil za poklic v 
rudarstvu, nima, zdaj pa mu ni žal, 
da se je tako odločil. Jamo, delovne 
in življenjske razmere v njej je dobro 
sprejel in mu ne povzročajo težav. 
Tudi si jame ni predstavljal drugače, 
kot jo je potem spoznal kot dijak pri 
praktičnem pouku v premogovniku.

Pred njim je skok čez kožo in ponud-
ba za zaposlitev v Premogovniku Ve-
lenje. Prvo bo nekako prestal, geslo 
je napisal in ga je tudi pripravljen po-
vedati, če bo treba. Pri drugem je v 
dilemi: bi sprejel delo ali bi nadaljeval 
šolanje za inženirja rudarstva in geo-
tehnologije, bi študiral redno ali ob 
delu?
Mitja Rošer, doma s Paškega Kozja-
ka, je rudar. Med sorodniki ima več 
zaposlenih v Premogovniku Velenje 
in ti so ga usmerili v ta poklic. Jama 
ga je presenetila, saj si jo je drugače 
predstavljal, a sedaj se je je že navadil 
in mu zaenkrat ni žal, da je izbral ta 
poklic. Tudi Mitja še ne bo začel dela-
ti v Premogovniku, temveč bo nada-
ljeval šolanje po sistemu 3+2. 
Uniformo, v kateri bo nastopil na sko-

V PREMOGOVNIKU 
BO DELA DOVOLJ!
Letos bo z zaključkom šolanja v Šolskem centru 
Velenje »pravico« do skoka čez kožo dobilo 66 
dijakov in študentov, in sicer 23 rudarjev, 6 rudar-
skih tehnikov, 25 dijakov elektro in strojne smeri 
in 12 študentov rudarstva in geotehnologije.

Gregor Pogorelec
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Peter Rotovnik Peter Jamnikar

ku čez kožo, je že poskusil, napisal je 
tudi geslo. V prostem času ga zapo-
sluje delo na domači kmetiji, rad pa 
igra tudi nogomet in odbojko.
Peter Rotovnik v šolo prav tako priha-
ja s Tolstega vrha pri Mislinji. Njegovo 
zanimanje je že v rani mladosti priteg-
nila elektrika, zato se je izšolal za elek-
trikarja energetika. Jamska delovišča, 
ki jih je spoznal med praktičnim pou-
kom, ga niso presenetila, saj so mu jih 
že v učnem kotičku v delavnici dobro 
predstavili inštruktorji. 
Zaveda pa se, da so v jami električne 
naprave v protieksplozijski zaščiti in 
da je največjo pozornost treba posve-
čati varnosti pri delu.
Peter se odlično počuti tako v šoli pri 

pouku kot pri praksi: »Profesorji so 
zelo dobri, posebej pri praksi nam je 
gospod Anton Kaš veliko povedal in 
nam svetoval. Prav tako so nam v šoli 
profesorji vedno na voljo za odgovo-
re na vprašanja, za pojasnila.« Morda 
bo tudi zato še ostal dijak, namreč v 
dveh nadaljnjih letih naj bi se izšolal za 
elektrotehnika. 
Potem pa bo z veseljem prišel na delo 
v Premogovnik Velenje.
Peter Jamnikar iz Šentilja pri Velenju 
je strojni mehanik. Za poklic ga je 
navdušil oče in če bo prišel v službo 
v Premogovnik Velenje, bo v njem 
predstavljal četrto generacijo družine 
Jamnikar. V jami se dobro počuti, delo 
mu je všeč, tudi odnosi s knapi. Tudi 

njemu je pomembno znanje, zato bo 
še gulil šolske klopi, a ob delu. Priča-
kuje, da bo dobil delo ob decembrski 
zaposlitvi pripravnikov.
Skok čez kožo pozna s televizije in fo-
tografij, v živo si prireditve še ni ogle-
dal. Uniformo je že prevzel in se veseli 
tega sprejema. Napisal je nekaj gesel, 
če pa bi zmogel povedati geslo brez 
treme pred takšno množico gledalcev, 
ni prepričan.
Pridružite se nam na prireditvi in pre-
verite, kako so se skakalci čez kožo 
obnesli!

Diana Janežič

Mitja Rošer

OBVESTILO O ZAPORI 
CEST
Premogovnik Velenje, d.d., odbor za pripravo praznovanja, sporoča, da bo 
rudarska parada v soboto, 30. junija, ob 17.30 krenila s Titovega trga do sta-
diona ob jezeru. 
Pohod parade bo potekal po Rudarski, Prešernovi, Jenkovi, Kidričevi in Koro-
ški cesti do krožišča pri starem kinu, nato pa po Cesti na jezero do vhoda na 
stadion na severovzhodni strani. 
Omenjene ceste bodo v času parade zaprte za promet, za nekaj minut pa bo 
ustavljen tudi promet na vpadnicah na omenjene ceste, in sicer na Tomšiče-
vi, Šercerjevi, Kersnikovi in Aškerčevi.

Prosimo za razumevanje!
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Premogovnik Velenje je družbeno 
odgovorno podjetje, ki se zaveda 
svojega velikega vpliva na razvoj in 
življenje v Šaleški dolini in ima od-
govornost do okolja zapisano tudi v 
strateških smernicah dolgoročnega 
razvoja. Večjo kvaliteto življenja želi 
ustvarjati tudi s svojim pozitivnim 
odnosom do okolja in ljudi, k čemur 
prišteva tudi donacije na različnih po-
dročjih. 
»Zavedamo se, da zdravstvo samo ni 
sposobno nakupiti opreme za vrhun-
sko diagnostiko. Prepričani smo, da 
bo nakup CT aparata izboljšal storitve 
Bolnišnice Topolšica in s tem storitve 
tudi za zaposlene v našem kolekti-
vu, ki vanjo prihajajo na preglede ali 
zdravljenje,« je ob predaji čeka dejal 

dr. Evgen Dervarič.
Dr. Janez Poles je poudaril, da v Šale-
ški in Savinjski dolini - tako kot v Slove-
niji in svetu - večina prebivalcev umre 
zaradi bolezni srca in žilja, na drugem 
mestu pa so rakasta obolenja. 
»Brez večrezinskega CT aparata ni 
mogoče izvajati ustreznega prepre-
čevanja in zdravljenja bolezni ateros-
kleroze in rakastih obolenj. Zgodnje 
odkritje hude bolezni vedno pomeni 
tudi večjo možnost popolne ozdravit-
ve in boljšega preživetja. 
Aparat, vreden 1,3 mio EUR, je za 
Bolnišnico Topolšica prevelik finanč-
ni zalogaj, zato smo septembra 2006 
v sodelovanju z Univerzo za III. živ-
ljenjsko obdobje Velenje ter Medob-
činsko zvezo društev upokojencev 

Velenje pričeli z donacijsko akcijo. 
Do konca maja se je med donatorje 
vpisalo 6.300 dobrotnikov - posa-
meznikov, podjetij, zbornic, društev, 
strank, sindikatov, krajevnih skupno-
sti in občin. Zbrali smo prek 325.000 
EUR.
Veseli smo, da se je donatorjem pri-
družil tudi Premogovnik Velenje in 
njegovemu vodstvu se zahvaljujem, 
da je prisluhnilo in razumelo nujnost 
nabave aparature. Zahvaljujemo se 
tudi vsem medijem, ki akcijo podpi-
rajo in jo delajo odmevno,« je ob pre-
vzemu donacije dejal direktor Bolniš-
nice Topolšica. 

Diana Janežič

DONACIJA BOLNIŠNICI 
TOPOLŠICA
Direktor Premogovnika Velenje, dr. Evgen Dervarič je 30. maja izročil ček 
v vrednosti 30.000 evrov direktorju Bolnišnice Topolšica dr. Janezu Polesu, 
kot donacijo pri nakupu večrezinskega CT aparata.
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MONTAŽA ODKOPA – DOBRA 
PRAKSA TIMSKEGA DELA
»V premogovništvu ni kratkoročnih in hitrih odločitev. Količino premoga, ki 
ga želimo prodati danes, moramo načrtovati dve leti prej,« je dejal Vinko 
Kotnik, vodja Proizvodnje. In s tem želel med drugim poudariti, da so tudi 
montaže odkopov skrbno načrtovano timsko delo. 

75. sekcija prihaja na »svoje delovno mesto«.

MONTAŽA ODKOPA – DOBRA MONTAŽA ODKOPA – DOBRA 
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Od aprila potekajo v jamah Premo-
govnika Velenje demontaže že za-
ključenih in montaže novih odkopov 
v lepem zaporedju. 
Zaključene bodo v začetku septem-
bra, in tako bo odkopna fronta pri-
pravljena za doseganje načrtovanega 
odkopa premoga. 
Letos smo montažna dela dobro na-

črtovali tudi v skladu z remontom v 
TE Šoštanj, ki ima ta čas minimalno 
porabo premoga. 
V obdobju premontaž je dnevni od-
kop premoga okoli 11.000 ton, kar 
je nekoliko več, kot je poraba v TEŠ. 
Ker pa termoelektrarna obratuje tudi 
med vikendi, ostaja deponija na ena-
ki ravni.

SODELOVANJE TREH STROK
Montaža odkopa je skrbno načrto-
vano delo, pri katerem sodelujejo tri 
stroke: rudarska, strojna in elektro. 
Vsaka ima določeno vlogo, delo vseh 
sodelavcev pa se na enem odkopu 
prepleta, dopolnjuje in je videti kot 
dobro utečeno timsko delo. Drugače 
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tudi biti ne more.
Kako poteka montaža odkopa -110B 
v južnem krilu jame Preloge, sem si 
sredi junija ogledala tudi s svojimi 
očmi. 
Moj prvi vtis je bil, da je to zelo težko, 
zahtevno in odgovorno delo. To je 
kasneje potrdil v pogovoru tudi Vinko 
Kotnik in nanizal še kopico podatkov, 
ki to potrjujejo: »V enem letu trikrat 
demontiramo in montiramo odkope 
v jami. Za montažo enega odkopa je 
treba postoriti dosti dela. Za takšen 
odkop, kot je -110 B, je treba pripelja-
ti v jamo, sestaviti, vgraditi in kasneje 
izgraditi in ponovno prepeljati na po-
vršino okoli 1.800 ton elektro in stroj-
ne opreme. 
Posamezne sekcije sestavljajo stroj-
niki v montažni komori, rudarji pa jih 
vgrajujemo. Montažo opravljajo ru-
darji, ki kasneje delajo na odkopu, ki 
ga tudi sami montirajo.
Delo je težko in zahtevno tudi za to, 
ker je prostora za montažo novega 
odkopa malo. V tem prostoru se ru-
darji moramo znajti. Za premikanje 
in dvigovanje zelo težke opreme si 
ne moremo privoščiti dvigal ali viličar-
jev, si pa pri delu pomagamo z vitli, 
dvigalniki, s poteznimi napravami in z 
različnim škripčevjem.
Vse sekcije sestavljamo v montažni 
komori in vgrajujemo na odkop; dru-
god po svetu vozijo v jamo že cele 
komplete sekcij, sestavljene v zuna-
njih delavnicah. Gabariti naših prog 
so za kaj takega premajhni. 
Po vsaki odkopani plošči podporje in 
drugo opremo demontiramo, odpe-
ljemo na površino v remontno delav-
nico, kjer ga pregledajo, popravijo in 
vrnejo v jamo, kjer podporje vgradi-
mo na drug odkop.
Zaradi vsega naštetega lahko delajo 
pri montažah in demontažah le izku-
šeni rudarji, elektrikarji in strojniki. 
Na prvem mestu sta varnost in huma-
nost dela. Zadnjih nekaj let ne bele-
žimo nobenih nezgod pri teh težkih 
delih, kot so montaže in demontaže, 
do letos, ko smo pri zadnji demontaži 
imeli kar dve, in to težji.
Odkop -110 B je sestavljen iz 95 sek-
cij, katerih vrednost je okoli 15 mili-
jonov EUR. Poleg tega je treba vgra-
diti še transporter, pridobivalni stroj, 
smerni odvoz, elektro energetski vlak 
in še dosti drobne pomembne opre-

me za poznejše varno odkopavanje. 
Celotna vrednost odkopa je okoli 25 
milijonov EUR. 
Odkop -110 B je v isti višini, kot je bil 
odkop -110 A. Dolg je 140 metrov. 
Dolžina odkopne fronte je okoli 700 
metrov, višina pridobivanja premoga 
bo okoli 12 metrov. Na njem bomo 
pridobili okoli 1,52 milijona ton pre-
moga, kar je vredno okoli 38 milijo-
nov EUR. 
Montaža enega odkopa traja okoli 
meseca in pol. Na dan vgradimo med 
10 in 12 sekcij, poleg tega pa je treba 
vgraditi še vso drugo opremo. Odkop 
bo začel delovati v začetku julija, po 
rudarskem prazniku. Glede na dolži-
no odkopne fronte bo ta odkop obra-
toval približno 10 mesecev. 
Precej težav smo imeli s pripravo 
prog za ta odkop in ga bomo zato 
dokončali približno mesec kasneje. 
No, to pa ima tudi dobro stran, kajti 
ponavadi se roki montaž in demon-
taž pokrivajo in je težko uskladiti vse 
postopke. 
Predvsem nimamo toliko virov, člove-
ških in transportnih, da bi lahko več 
del potekalo sočasno.
Odkopno opremo stalno posodoblja-
mo, kolikor nam dopuščajo finančne 
razmere, to pa predvsem z vidika var-
nega odkopavanja in tudi za to, da 
smo konkurenčni in učinkoviti. 
Oprema za en odkop se vgradi med 
sedem do desetkrat. Vsako leto sku-
šamo obnoviti okoli 50 kosov podpo-

rja, to pomeni nakup novega, sodo-
bnejšega,« je sklenil Kotnik.

MONTAŽA ODKOPA 
ZAHTEVA UTEČENO EKIPO
Pavel Skornšek, vodja Jamske stroj-
ne službe, je takole predstavil vlogo 
strojne stroke pri montaži odkopa: 
»Z vidika strojne službe se montaža 
odkopa začne veliko prej, preden se 
začnejo vgrajevati sekcije. 
Že v času izdelave jamskih objektov 
montiramo vse potrebne instalacije 
za obratovanje odkopa, to je cevo-
vode za dovod komprimiranega zra-
ka, hidravlične energije, tehnološke 
in protipožarne vode ter cevovod 
za odvod odpadne vode. Z monta-
žo odvoza premoga pričnemo takoj 
po zaključeni izdelavi obeh smernih 
prog. 
Odvoz premoga z odkopa sestavljajo 
smerni transporter s trakom, smerni 
verižni transporter z drobilnikom pre-
moga in odkopni verižni transporter. 
Montažo odvoza premoga zaklju-
čimo s poizkusnim zagonom in od-
pravo vseh nepravilnosti, ki se pri tem 
pojavijo. 
Pri montaži sekcij je naloga rudarjev 
vgrajevanje sekcij od pogona proti 
povratni postaji čelnega transporterja, 
strojniki pa v montažni komori sesta-
vijo vsako sekcijo posebej, jo preizku-
sijo in nato po montažnem vozičku z 
vitlom zapeljejo do mesta vgradnje. 
Montažo odkopa zaključimo z dalj-

Ropanje ločnega podporja je ena najbolj nevarnih faz dela pri montaži odkopa.
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Peter ŠtumpfelJože VirbnikSlavko Ledinek

šanjem odkopnega transporterja in z 
montažo pridobivalnega stroja.
V zadnjih letih je odšlo veliko delav-
cev v pokoj, kar se že čuti pri izvajanju 
obsežnejših montažnih del. Montaža 
odkopa je zato velik delovni zalogaj, 
ki zahteva utečeno ekipo in dovolj so-
delavcev. 
Za montažo posebej sestavljamo mo-
štva, vključujemo pa sodelavce tudi iz 
drugih delovišč oziroma delov jame. 
Delamo v treh izmenah in že pri načr-
tovanju dopusta za tekoče leto upoš-
tevamo termine montaž tako, da so 
prisotni najbolj izkušeni sodelavci. 
Pri montaži sekcij dela v eni izmeni 7 
strojnih ključavničarjev; 6 jih dela pri 
sestavljanju sekcij, eden pa sodeluje z 
rudarji pri vgradnji. Zelo hitro v delo 
vključujemo mlade delavce, da bi si 
čim prej nabrali potrebne izkušnje. 
Pri montaži transportiramo in vgra-
dimo zelo veliko opreme. Skupna 
teža vse odkopne opreme s smernim 
verižnim transporterjem je več kot 
1.800 ton, kar transportiramo v več 
kot 600 voznih enotah. 
Pri teh delih je zelo pomembna vloga 
službe transporta, saj je velikokrat di-
namika del v največji meri odvisna od 
zmogljivosti transporta. Pri montaži 
odkopa in vse pripadajoče opreme 
se srečujemo s težjimi bremeni, ki ve-
likokrat presegajo standardne mere. 
To in vse ovire v transportnih progah 
predstavljajo nevarnost za nastanek 
nezgode, na kar morajo biti strojniki 
VDL Scharf posebej pozorni. 

Posebnost montaže odkopa -110 B je, 
da smo pričeli montirati odkop, pre-
den je bil v celoti montiran smerni od-
voz. Vzporedno z montažo odkopa 
sta pripravski številki 4 in 8 sanirali del 
odvozne proge. To je sicer predstav-
ljalo dodatno težavo pri transportu 
opreme za montažo odkopa, bomo 
pa s tako dinamiko del zaključili mon-
tažo odkopa vsaj tri tedne prej, kot bi 
sicer. 
Pri tem delu je potrebno veliko do-
govarjanja in koordiniranega dela. Na 
majhnem prostoru dela več skupin 
hkrati, ki morajo poleg zagotavljanja 
varnosti tudi čim bolj racionalno delati. 
Naš cilj je opraviti montažo optimal-
no, v čim krajšem času in brez nezgo-
de. Kvaliteto montaže in vseh pred-
hodnih remontnih del v delavnici 
ocenjujemo v prvih dneh obratovanja 
odkopa, kjer se pokažejo vse nepra-
vilnosti prej opravljenih montažnih 
del,« je povedal Skornšek.

NOVE NAPRAVE ZA VEČJO 
VARNOST
Elektro stroka je, tako kot strojna, 
vključena že v načrtovanje odkopa, 
nato pa še v načrtovanje opreme in 
njeno nabavo. Električarji energetiki 
so zadnji, ki končajo delo pri monta-
ži odkopa, in na njihovih ramenih se 
največkrat lovijo termini za začetek 
obratovanja odkopa. 
Tega, seveda, niso veseli, saj je pod 
pritiskom in v naglici delo nezaneslji-

vo, bolj nevarno in površno.
Sicer pa so elektrikarji energetiki del 
široke ekipe sodelavcev, ki montira 
odkop. Jože Verdev, tehnični vodja 
Elektro službe jama, predstavlja nji-
hovo vlogo: »Delo elektro stroke pri 
montaži odkopa lahko razdelimo na 
štiri grobe faze. 
Najprej zmontiramo energetski del, 
to je uvežemo šestkilovoltno in ti-
sočvoltno mrežo, nato zmontiramo 
energetski vlak in uredimo razsvetlja-
vo odkopa, poskrbimo za krmiljenje 
odkopa ter uvežemo varnostno-teh-
nološki in komunikacijski del, to so 
signalne in govorilne naprave.
V zadnjih letih je na odkopih vedno 
več dodatnih naprav, kot so detek-
torji kovin na glavnem odvozu, teht-
nice, naprave za merjenje kakovosti 
premoga (coal scan), mikroseizmični 
monitoring …
V varnostno-tehnološkem delu na od-
kopu ni več le en metanometer kot 
pred leti, ampak imamo več senzor-
jev za merjenje različnih plinov. 
Poleg tega v zadnjih letih uvajamo 
signalizacijo, to so bliskavke, ki opo-
zarjajo zaposlene na nevarnost pred 
plini.
Vse to pomeni več materiala za vgrad-
njo in več dela.  Pri vsem je pomemb-
na organizacija dela, zato, na primer, 
poskrbimo, da material s pripravskih 
delovišč, ki ga bomo potrebovali tudi 
na odkopu, ostane v jami.
Dinamika našega dela na odkopu 
-110 B je bila zaradi neizdelane od-
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- V jamo je treba pripeljati, v 
njej sestaviti, vgraditi in kas-
neje izgraditi in ponovno pre-
peljati na površino okoli 1.800 
ton elektro in strojne opreme. 
- Razstavljeno opremo v jamo 
prepelje več kot 600 voznih 
enot.
- Odkop sestavlja 95 sekcij, ka-
terih vrednost je okoli 15 mili-
jonov EUR, skupaj s transpor-
terjem, pridobivalnim strojem, 
smernim odvozom in elektro-
energetskim vlakom pa je ce-
lotna vrednost odkopa 25 mili-
jonov EUR.
- Na odkopu bo pridobljenega 
1,52 milijona ton premoga, ki 
je vreden okoli 38 milijonov 
EUR.
- Za montažo ene sekcije izgra-
dijo po 5 kompletov lokov, ki 
jih sestavlja osem delov. Teža 
enega dela loka je 50 kg. Na 
izmeno je treba preložiti in od-
peljati iz jame okoli 160 lokov 
ali 8 ton.
- Kombajn ali pridobivalni stroj 
vgradijo v odkop na koncu in v 
ta namen izdelajo nišo, dolgo 
18 metrov in globoko 2 metra. 
Zaradi velike teže si pri mon-
taži pomagajo z dvižno gredo 
za bremena, težka do 12 ton.
- Oprema za en odkop se vgra-
di med sedem do deset krat. 
Po vsaki odkopani plošči pod-
porje in drugo opremo demon-
tirajo, odpeljejo na površino v 
remontno delavnico, kjer pod-
porje pregledajo, popravijo in 
vrnejo v jamo, kjer ga vgradijo 
na drug odkop.

PROIZVODNJA MAJ 2007
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

-110/A 72.200 67.024 -5.176 92,83 3.528
-35/C 45.600 45.274 -326 99,29 2.383
G1/D 62.700 58.575 -4.125 93,42 3.083
Proizvodnja 180.500 170.873 -9.627 94,67 8.993
Priprave 8.550 8.381 -169 98,02 441
Skupaj PV 189.050 179.254 -9.796 94,82 9.434

vozne proge nekoliko posebna, saj si-
cer najprej izdelamo odvozno progo, 
nato pa odkop. V tem primeru bomo 
smerni odvoz dokončali na koncu. 
Zaradi tega smo imeli več dela, saj 
smo morali dovode za energetski vlak 
napeljati po drugih poteh, jih nato po-
dreti in narediti nanovo.
Za vse našteto delo potrebujemo 
med 10 in 15 sodelavcev vsak dan, in 
to so sodelavci, ki opravljajo elektro 
montaže na vseh deloviščih v vseh 
jamah. Pomembno je, da so ti delavci 
izkušeni in imajo dovolj znanja, pred-
vsem zaradi vseh novitet in dodatnih 
naprav, ki jih pred leti ni bilo.
Veseli smo, da je v zadnjih letih tudi 
več zaposlovanja elektrikarjev. Mladi 
potrebujejo vsaj 4 leta, da si naberejo 
dovolj znanja in izkušenj in naši učil-
nici sta elektro delavnica in elektro 
laboratorij.«

ZADOVOLJNI S SODELAVCI 
IN POTEKOM DEL
Slavko Ledinek, skupinovodja stroj-
ne montaže: »Naloga naše delovne 
skupine je montaža sekcij za čelo, 
ki jih nato vgrajujejo rudarji. Delo je 
morda videti komplicirano in težko, 
vendar ko se navadiš, ni problemov. 
Jaz imam 20 let izkušenj pri delu v 
jami, in to veliko pomeni. Vsa leta 
sem pri montažah, bodisi novih od-
kopov, odvozov, mehanizacije.
Tokratna montaža poteka dobro, v 
juniju naj bi jo zaključili. Smo odlič-
na, utečena ekipa sodelavcev. Vedno, 
žal, ni tako, namreč da bi v moštvu 
bili sami izkušeni delavci; veliko je 
mladih, neizkušenih in je treba tudi 
nanje gledati. Zato je včasih težko 
uresničevati zahteve, da mora biti 
delo opravljeno čim prej.«
Jože Virbnik, prvopisani pri montaži 
odkopa -110B: »Delo, ki ste ga prav-
kar spremljali, je bilo ropanje lokov za 
75. sekcijo, ki jo bomo nato vgradili. 

Talne loke smo že izropali, zdaj ropa-
mo noge in kape. To je težko in ne-
varno delo, saj so loki težki, mokri in 
pri odpenjanju marsikateri skoči, zato 
ni dobro biti v bližini. 
Za eno sekcijo izropamo pet do se-
dem kompletov lokov. Do konca mo-
ramo zmontirati še 19 sekcij. Celotni 
odkop sestavlja 94 sekcij po meter in 
pol širine.
Do sedaj je delo potekalo dobro, var-
no in brez nezgod, kar je najbolj po-
membno. Napredek imamo dober, 
zdaj vgrajujemo po štiri sekcije na 
izmeno, kar je zelo dobro. K takšne-
mu napredku pripomore tudi to, da 
smo sedaj že proti koncu odkopa, to-
rej smo bližje mestu, kjer zmontirajo 
sekcijo. V začetku je dolgo trajalo že 
to, da smo sekcijo pripeljali na mesto, 
kjer je bila vgrajena.
Pri montaži nas dela med sedem do 
deset, odvisno od izmene. Pri tem 
delu potrebujemo več delavcev, ker 
je treba preložiti veliko število lokov, 
kar je težko delo. 
Sodelavci so pridni, delovni in sem 
zelo zadovoljen z njimi in s potekom 
dela.«
Peter Štumpfel, elektrikar zahtevne 
montaže: »Naloga mene in sodelav-
cev je, da zmontiramo in usposobi-
mo za delovanje Promos, to je sistem 
za krmiljenje odkopne opreme in 
smernega odvoza. Opredeljene so 
natančne razmere, v katerih lahko 
odkopna oprema deluje; v primeru 
prekoračitev mejnih vrednosti pride 
do avtomatske zaustavitve delovanja, 
program pa da informacijo o napaki. 
Pri delu smo uspešni in prepričan 
sem, da bomo delo pravočasno opra-
vili, da bo odkop lahko začel delati. 
Na eni izmeni nas je različno število; 
odvisno od izmene in potreb glede 
na fazo dela. Težav do sedaj nismo 
imeli.«

Diana Janežič
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UPORABA VRTALNE 
GARNITURE GTA
Stroj za vrtanje sidrnih vrtin, po proizvajalcu poimenovan kar GTA, je od 
novembra dobro opravil delo na dveh deloviščih, sedaj se bo spopadel s 
tretjim. Učinke je predstavil Dušan Čižmek, vodja razvojni projektov za po-
dročje izdelave jamskih objektov.

»Od novembra lani sta za nami dve lo-
kaciji, na katerih je stroj GTA deloval. 
Vrtalna garnitura je bila v skladu s po-
godbo dobavljena v drugi polovici 
lanskega leta. Nato smo jo prvič po-
skusno zmontirali v delavnici, kjer so 
se z njo seznanili tako zunanji kot tudi 
jamski delavci, ki skrbijo za montažo 
in vzdrževanje. Kratko seznanjanje z 
novim strojem pa so imeli tudi bodo-

či uporabniki - rudarji pripravskega 
moštva št. 7. Prvič smo z dobavite-
ljem opravili skupno izobraževanje za 
vzdrževalce in dobavitelj jim je izdal 
certifikate, da so strokovno usposo-
bljeni za vzdrževalne posege na stro-
ju,« je naprej pojasnil Čižmek.

REZULTATI SO ZELO DOBRI
S podgradno tehnologijo uporabe si-

der in redke ločne podgradnje smo v 
novembru lani izdelali okoli 170 me-
trov odvozne proge na odkopu k.-35 
C v jami Pesje in v letošnjem januarju 
210 metrov odvozne proge odkopa 
G2/A v jami Preloge. Kot poudarja 
Čižmek, lokaciji nista bili izbrani na-
ključno. Po večletnih izkušnjah s si-
dranjem smo namreč ugotovili, da 
je sidrna podgradnja primerna tudi 

Sidrne podgradnje ne moremo uporabiti v vseh hribinskih razmerah. Sidrati ne moremo talninskih prog, kjer je 
premog zaglinjen, prav tako pa tudi ne prog, kjer je premog zaradi tektonskih pojavov ali bližine drugih rudarskih 
del že zdrobljen. Sidranje je lahko učinkovita podgradnja v intaktnem premogu s solidnimi geomehanskimi 
lastnostmi. Takšne razmere so danes na krovninski strani območja jame Pesje in na širšem območju G plošč.
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za razmere v našem premogovniku, 
vendar ne povsod.
Čižmek: »Rezultati vgradnje sider z 
novo vrtalno garnituro so zelo dobri. 
Prvič v zgodovini Premogovnika Ve-
lenje smo izvedli sidrno podgradnjo 
brez tehnoloških odstopanj in napak. 
To se je očitno odražalo tudi v novo 
izdelanih progah, saj se območje pla-
stičnih deformacij v okolici jamske 
proge ni formiralo tudi po daljšem 
času oziroma daleč nazaj od čelne 
stene (70 m). 
To je omogočilo, da smo izdelali izo-
lacijsko oblogo in pravočasno zapol-
nili izrezani nadprofil – praznino za 
lesenim opažem, še preden bi lahko 
hribina pritisnila na redko ločno pod-
gradnjo. Tako smo vzpostavili stik 
med hribino in ločno podgradnjo in 
v praksi omogočili seštevek nosilnosti 
sidrne in ločne podgradnje.
V času uvedbe vrtalne garniture smo 
rešili vrsto tehnoloških problemov. 
Med drugim smo izrezovanje profila 
jamske proge združili v eno fazo in 
tudi rešiliproblem obvladovanja delo-
vne višine pri tesarbi zgornjega dela 
jamske proge.
Takojšnja in kvalitetna vgradnja sider 
v stropnem delu in v čelno steno 
delovišča je preprečila nastanek pla-
stičnih deformacij na čelu in v stropu 
delovišča, zaradi tega so se bistveno 
izboljšale tudi razmere za napredova-
nje in varnost na delovišču. 
Pri sidranju stropnega dela smo uve-
dli uporabo jeklene armaturne mreže 
in tako bistveno izboljšali varovanje 
nepodgrajenega odprtega delovne-
ga prostora, kar je dolga leta bil eden 
glavnih razlogov za nezgode pri delu 
na pripravskih deloviščih.« 

KAJ PA STROŠKI?
Napravili so analizo stroškov, pri če-
mer so zajeli vse stroške izdelave 
jamske proge ter med seboj primerja-
li klasično podgradnjo in novo - kom-
binirano s sidri. Kot pravi Čižmek, je 
materialni strošek pri sidrni podgrad-
nji nekoliko manjši, večji pa so stro-
ški dela, ker so povprečno doseženi 
dnevni napredki malo manjši. 
»Napredki obeh delovišč niso bili sla-
bi, vendar bi si želeli še boljše. Na pri-
pravskem delovišču št. 7 v jami Pesje 
so dela potekala štiri izmensko, izva-
jali so tudi varnostno predvrtavanje. 

V času, ko je bilo moštvo že izurjeno, 
so dosegli povprečni dnevni napre-
dek 6,2 m/dan. Na delovišču št. 11, 
v G področju jame Preloge, pa so pri 
tri izmenskem delu dosegli povprečni 
napredek 5,3 m/dan. 
Ekonomski izračun pokaže, da je raz-
lika med ceno klasične podgradnje 
in kombinacije sider z redko ločno 
podgradnjo pri doseženih napredkih 
razmeroma majhna. Klasična pod-
gradnja je, izključno na račun boljših 
napredkov, dobrih 200 EUR/m cenej-
ša od kombinacije s sidri, kar je okoli 
10 odstotkov od skupne vrednosti 
enega metra proge,« je stroškovni 
vidik izdelovanja prog na dva načina 
pojasnil Dušan Čižmek.
Če bi v vrednotenju rezultatov upoš-
tevali še kvaliteto ene in druge pod-
gradnje ter prednosti, ki jih sidrna 
podgradnja predstavlja pri delu na 
odkopih, pri transportu in drugje v 
tehnološki verigi, potem prav gotovo 
zgolj 10 odstotkov nižja cena klasične 
podgradnje ne odtehta vseh ostalih 
prednosti kombinirane podgradnje.
Za dokončno vrednotenje rezultatov 
kombiniranega podgrajevanja jam-
skih prog je treba počakati, da bosta 
oba tako podgrajena odseka etažnih 

prog prišla v območje odkopavanja. 
Poleg tega bi bilo treba v celovito 
ekonomsko vrednotenje vključiti ne 
samo stroške izdelave jamske proge, 
ampak tudi stroške, ki jih povzroči 
ropanje ločnega podporja pred od-
kopom, transport izrabljenih lokov na 
površje in njihovo popravilo, kajti pri 
sidrni podgradnji je ločnega podporja 
za polovico manj.

RUDARJI SO STROJ SPREJELI
Čižmek: »V celoti gledano naj po-
vem, da smo si stroj dobro zamislili 
in proizvajalec ga je dobro naredil po 
naših zahtevah. Pohvaliti moram tudi 
odzivnost dobavitelja za vse naše do-
datne zahteve po spremembah na 
stroju. Kljub dejstvu, da je posel za 
dobavitelja končan, ga še vedno za-
nima, kako se stroj obnese pri delu v 
jami. Te dni, ko ponovno dajemo stroj 
v obratovanje na tretji lokaciji, je pri-
soten dobaviteljev serviser in bo po-
magal pri končni montaži in regulaciji 
hidravličnih parametrov stroja. 
Pri zasnovi stroja smo sprva obdržali 
vrtalno lafeto drugega proizvajalca, ki 
smo jo preizkusili že na starem stroju 
GTA. Sedaj pa imamo na testiranju 
vrtalno lafeto, ki so jo pri dobavitelju 
razvili sami in ugotavljamo določene 
prednosti. Lažja je za upravljanje, na 
njej lahko posebej nastavimo določe-
ne hidravlične parametre, ima, na pri-
mer, tudi levo rotacijo, ki je prejšnja 
ni imela. 
Odločitev, da bomo s strojem delali 
še na tretji lokaciji, prav tako potrjuje 
njegove dobre lastnosti in uporab-
nost. Ocenjujemo, da napredek lah-
ko še nekoliko povečamo. Možnost 
za to vidimo v izvedbi nekaterih teh-
ničnih in organizacijskih ukrepov.
Rudarji so stroj sprejeli. Opazujejo, 
kaj se dogaja, razumejo, v čem je raz-
lika pri izdelavi proge, spremenjeni 
način pa za njih pomeni tudi manj 
težkega fizičnega dela. 
Ali se bomo odločili za nakup še ene-
ga stroja za vrtanje sidrnih vrtin?
Kakorkoli sedaj razmišljamo, bomo 
končno odločitev lahko v vsakem pri-
meru sprejeli šele po tem, ko bomo 
imeli še rezultate dela na G2/B in od-
kopavanja na odkopih, kjer smo pro-
ge pripravili z GTA,« je sklenil Dušan 
Čižmek.

Diana Janežič

Dušan Čižmek: »V zadnjih štirih, 
petih letih je prišlo do velike 
menjave generacij rudarjev. Zdaj je 
veliko mlajših, ki so zelo dovzetni 
za spremembe ter naklonjeni novi 
opremi in tehnologiji.« 
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PRIPRAVNIŠTVO ZA DOBER 
ZAČETEK DELA
Od urejenosti in kvalitete usposabljanja je v veliki meri odvisna delovna 
sposobnost kolektiva. Procesu pripravništva je treba posvetiti vso pozor-
nost. Podjetje namreč s sistematičnim izobraževanjem, z vzgledom in s 
pravim odnosom do pripravništva vzgaja svoj lastni kader. 

Strokovna usposobljenost novo za-
poslenih delavcev je pogoj za varno 
delo. Medsebojno razumevanje med 
sodelavci pa je temelj uspešnega sku-
pinskega dela. Cilj pripravništva je 
sistematično in pod strokovnim vod-
stvom uvesti pripravnika v novo delo-
vno okolje in ga usposobiti za samo-
stojno opravljanje dela, ki je skladno 
z njegovim poklicem in izobrazbo. 
Program pripravništva vsebuje temelj-
na strokovna znanja za posamezne 
poklice (strokovni del) ter splošna 
znanja, ki so vezana na poslovni si-
stem podjetja (splošni del). 
Strokovni del pripravništva daje po-
udarek poznavanju stroke, pogloblje-
nem spoznavanju dela na delovnem 
mestu ter na praktičnem usposablja-
nju za samostojno opravljanje dela. 
Splošni del pripravništva sistematič-

no uvaja pripravnika v novo delovno 
– socialno okolje, ga seznanja z orga-
niziranostjo, s poslovanjem in z raz-
vojnimi načrti podjetja, s sistemom 
vrednot ter pravicami in z obveznost-
mi delavca. 
Trajanje pripravništva je določeno gle-
de na pridobljeno stopnjo izobrazbe. 
Na predlog mentorja se lahko pripra-
vništvo podaljša, v primeru polovič-
nega delovnega časa in opravičenih 
odsotnosti z dela, ali skrajša, vendar 
le do polovice prvotno določenega 
trajanja. 
Pripravniku, ki je pri opravljanju pri-
pravniškega programa in delovnih na-
log posebno uspešen in s tem dokaže, 
da si je pridobil izkušnje, potrebne za 
samostojno delo v svoji stroki, se lah-
ko na predlog mentorja pripravniška 
doba skrajša. 

ORGANIZACIJA IN POTEK 
PRIPRAVNIŠTVA 
Ob prihodu pripravnikov v podjetje 
obrat Zračenje in praktično izobraže-
vanje organizira uvajalni dan. 
Prvih 17 delovnih dni pripravniki de-
lajo po programu, ki temelji na obno-
vi praktičnih in teoretičnih znanj, na 
osvežitvi znanj, saj nekateri prihajajo 
k nam iz rednega šolanja, nekateri ne. 
Na ta način pripravnike pripravimo za 
delo v proizvodnih obratih in ublaži-
mo njihov prehod v novo delovno in 
socialno okolje. 
Po opravljenem uvajalnem delu pri-
pravništva gredo pripravniki na obra-
te, kjer se program nadaljuje in izvaja 
po vsebinsko izdelanih programih, ki 
so ustrezni smeri in stopnji izobrazbe 
pripravnika. Inštruktor ali mentor pri-
pravnika je delavec, ki ima višjo ali 

Marjan JanKlemen OvnikRok Lednik
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enako stopnjo izobrazbe kot pripra-
vnik in ga strokovno vodi in usmerja 
skozi pripravniško dobo. 
Mentorji in obratni tehniki za vsake-
ga pripravnika pripravijo časovni plan 
že izdelanega vsebinskega programa 
pripravništva in poskrbijo za izvajanje 
pripravništva po programu. V podjet-
ju se trudimo, da dodelimo pripravni-
kom dobre strokovne kadre, ki bodo 
odgovorno izvajali svojo mentorsko 
vlogo.Pripravnik mora ob koncu pri-
pravljalne dobe opravljati pripravniški 
izpit pred izpitno komisijo. 
Obrat Zračenje in izobraževanje ob 
koncu pripravništva poskrbi tudi za 
pripravo pripravnikov na pripravniški 
izpit. Služba Razvoj kadrov organizi-
ra in izvede zaključni seminar za pri-
pravnike, kjer pripravnike seznanimo 
z razvojnim načrtom družbe, s siste-
mom organizacije in nagrajevanja v 
podjetju, pravicami in z obveznostmi 
delavca, s sistemom vrednot ter z dru-
gimi vsebinami, ki so pomembne za 
uspešno vključevanje pripravnika v 
podjetje. 

POBI SO PRIŠLI V JAMO
Rok Lednik, rudarski tehnik, doma s 
Ponikve pri Žalcu. Za poklic ga je pre-
pričal stric Srečko, zaposlen v RGP, in 
sicer z ugodnostmi, ki jih nudi Premo-
govnik Velenje svojim štipendistom, 
pa tudi s perspektivnostjo poklica.
Jamo je kot dijak dobro sprejel, a se-
daj ugotavlja, da ves čas v jami ne bi 
delal, da to ni čisto pravo delovno 
okolje zanj. Težave mu povzroča tri-

LETOS SE JE PRI NAS ZAPOSLILO 25 PRIPRAVNIKOV:

kvalificirani rudarji: Admir Huseinović, Matevž Usar, Adel Mujđa – vsi 
trije Proizvodnja, Gregor Lesjak, Simon Mežnar in Dejan Rošer – vsi 
trije Priprave;
rudarski tehniki: Miladin Cvijič, Goran Skočaj, Zoran Terzič – vsi trije 
Proizvodnja, Rok Lednik, Rok Gril, Klemen Ovnik – vsi trije Priprave;
strojna mehanika: Mehmed Omerović, Marjan Jan – Jamska strojna 
služba;
strojni tehniki: Renato Kozjak, Siniša Pejkunović, Andrej Koren, Zvonko 
Legnar – Jamska strojna služba;
elektro tehniki: Boštjan Ovčjak, Boris Kodrun, Aleš Avberšek, Dražen 
Mrkonjić, Uroš Verdev – Jamska elektro služba;
univ. dipl. inženirja: Damijan Seme – elektrotehnika – Jamska elektro 
služba, Mitja Kamenik – rudarstvo in geotehnologija – Zračenje.

izmensko, predvsem nočno delo. 
Bolj ga privlači dinamično, terensko 
delo, zato bi raje delal kje drugje, na 
primer v podjetju RGP. Razmišlja pa 
tudi o študiju, in sicer ekonomije ali 
managementa.
Po opravljenem pripravniškem izpi-
tu je začel delati v Pripravah in kljub 
gornjim pomislekom je zatrdil: »Zelo 
sem vesel, da sem dobil delo v Pre-
mogovniku Velenje. Med pripravni-
štvom sem spoznal vse službe, obra-
te, delovišča. Podjetje je zelo dobro 
organizirano, povsod sem dobil zelo 
pozitivne vtise. Super je, da imam 
službo, v redu plačo!«
Klemen Ovnik, rudarski tehnik iz 
Velenja, je med šestmesečnim krože-
njem po različnih delovnih mestih in 
delih v jami spoznal vse obrate in nji-
hove naloge. Sedaj je zaposlen na Pri-
pravah, in sicer na pripravski številki 
11, s čemer je zelo zadovoljen in si je 
tja tudi želel priti. »Tu so v redu sode-
lavci, prijazni so, vsi vse delamo, razu-
memo se! Starejši delavci nas kličejo 
»pobi« in imajo do nas zelo dober, ko-
rekten odnos. Od njih se bomo veliko 
naučili,« je poudaril.
Oba Klemnova stara očeta sta bila 
rudarja, oče je zaposlen v Premogov-
niku kot strojnik, in to je gotovo pripo-
moglo k njegovi odločitvi za rudarski 
poklic. Na pripravništvo je čakal se-
dem let. Vmes je bil nekaj časa štu-
dent v Ljubljani, sedaj pa je pri koncu 
študija rudarstva in geotehnologije na 
Višji šoli v Velenju. Zelo je vesel za-
poslitve v Premogovniku: »Delovno 

mesto je v redu, z jamskimi delovnimi 
razmerami nimam težav, super je!«
Marjan Jan, strojni mehanik iz Škal, 
se je za ta poklic odločil (tudi) na 
podlagi ugodnosti, ki jih svojim šti-
pendistom nudi Premogovnik. »Na-
sploh pa imam rad delo s stroji, jama 
je zanimiva, tako sem združil oboje. 
Zdaj delam pri strojni montaži v Pes-
ju in imam zelo v redu sodelavce,« je 
povedal. Med pripravništvom je spo-
znal vse dele podjetja in to se mu zdi 
dobro. Ker bo delal v jami, se mu zdi 
še posebej pomembno, da jo dobro 
pozna, prav tako čim več sodelavcev. 
V jami se počuti varnega. Na varnost 
pri delu so jih kot pripravnike tudi ves 
čas opozarjali in učili, kako delati var-
no. »Marsikdo nam je rekel, da se mo-
ramo najprej sami varovati pri delu, in 
to je res!« 
Vsem bivšim pripravnikom, sedaj na-
šim novim mladim sodelavcem želi-
mo srečno in varno delo!

Pripravili Natalija Lah 
in Diana Janežič

OBVESTILO ZA DELAVCE HTZ

Od 1. julija letos uvajamo nov režim dela za 
vnos dnin in izplačilo plačilnih listin za delav-
ce HTZ IP, in sicer za zaposlene na teh stro-
ških mestih:
2A - Center za izobraževanje in usposablja-
nje,
2B - Novi programi,
2D - Pralnica,
2E - Kopalnice,
2F - Zaščita,
2H - Služba varovanja,
2I - Ravnanje s sekundarnimi surovinami,
2J - Studio HTZ,
2K - Komunalne storitve
Zaradi reorganizacije dela in zmanjševanja 
števila zaposlenih smo združili nekatera po-
dročja dela, kar konkretno pomeni, da boste 
delavci naštetih stroškovnih mest od 1. julija 
koristili storitve obračuna plač (dokumenti o 
doseženi povprečni plači, reklamacije plače, 
nadnadno dvigovanje plačilnih kuvert ...) v 
pisarni vodje izdaje zaščitnih sredstev, ki je lo-
cirana v Novih Prelogah v pisarni bivše izdaje 
potrdil za dvig zaščitnih sredstev. Odgovorna 
oseba je Darja Kelher.
Redna razdelitev plačilnih listin na dan plačila 
bo tudi v prihodnje na običajnem razdelilnem 
mestu v prezivnici.
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Zdravje delavcev je v našem podjetju vrednota, ki jo v okviru projekta Skrb 
za zdravega delavca bogatimo s posameznimi akcijami. Cilj projekta je 
ozavestiti zaposlene, da je zdravje bogastvo. 

SMO ZDRAVI, KO NAS 
NIČ NE BOLI?
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Da to bogastvo ohrani ali si ga po-
vrne, pa je naloga vsakega človeka 
zase. V podjetju nas k temu spodbu-
jajo aktivnosti pri omenjenem projek-
tu in v prvem polletju letos smo med 
drugim izvedli šolo hujšanja, preizkus 
hoje na 2 kilometra, nordijsko hojo 
ter predavanja o dejavnikih tveganja 
in načinih sproščanja v skupinah pre-
ventivne rekreacije v Fiesi.
Ob vseh teh aktivnostih smo prever-
jali tudi zdravstveno stanje udeležen-
cev. Izmerili smo jim krvni tlak, krvni 
sladkor in holesterol. Kot poudarja 
psihologinja Milena Ahtik, nas rezul-
tati teh meritev, žal, spodbujajo, da je 
treba še intenzivneje opozarjati vse 
zaposlene, da se resno in odgovorno 
potrudijo za takšen način življenja, ki 
bo kar najbolj preprečeval hujša obo-
lenja. 
»Ob pregledu vzrokov za odsotnost 
z dela pa je zaskrbljujoč podatek, da 
raste število odsotnosti oziroma bolni-
ških zaradi poškodb izven dela, to je 
zaradi prometnih nesreč in poškodb 
v domačem okolju,« še poudarja Ah-
tikova. 

KAJ NAM POMENI 
ZDRAVJE?
V sklopu preventivne rekreacije sta 
bili v juniju tudi dve predavanji, in si-
cer o načinih sproščanja, predavala je 
psihologinja Katja Rak, in o dejavnikih 
tveganja s poudarkom na zdravi pre-
hrani, o čemer je govorila medicinska 
sestra Urška Bandalo.
Njene ugotovitve in mnenje?
»Zdravi smo takrat, ko nas nič ne boli,« 
je bila definicija zdravja udeleženca 
preventive v Fiesi. Kljub hitremu in 
stresnemu ritmu življenja, kroničnim 
obolenjem, vsakodnevnim jemanjem 

tablet za zniževanje krvnega tlaka ali 
krvnega sladkorja, večnemu boju za 
zmanjševanje maščob v krvi ter redni 
telovadbi za zmanjševanje bolečin v 
hrbtenici, se večina ljudi počuti po-
polnoma zdrave. Na osnovi naštetih 
dejstev se ne morem strinjati z defi-
nicijo zdravja Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO), ki pravi: »Zdrav-
je je stanje popolnega telesnega, du-
ševnega in socialnega blagostanja.« 
Preventivne aktivnosti v Fiesi so 
usmerjene v zdrav način življenja. Z 
udeleženci sem se  srečala v delavni-
ci preprečevanja dejavnikov tveganja, 
ki vplivajo na razvoj kroničnih nena-
lezljivih bolezni. Usmerjeni smo bili 
v sodobni način življenja in v bolezni 
moderne dobe, kamor spadajo bo-
lezni srca in ožilja, različne vrste raka 
ter sladkorna bolezen.
Dieto poznamo kot predpisan režim 
prehranjevanja. Beseda izhaja iz gr-

ške besede diaita, kar pomeni način 
življenja. Osupljivo je bilo spoznanje, 
kako naša prehrana vpliva na naš od-
nos do življenja in z njim povezanega 
zdravja. 
Dobri rezultati merjenja dejavnikov 
tveganja (krvni tlak, krvni sladkor, ho-
lesterol) so bili za večino udeležencev 
olajšanje in potrditev »še sem zdrav«, 
slabši pa za posameznike dejstvo, 
da so potrebne spremembe v sodo-
bnem načinu življenja.   
Kaj nam pomeni zdravje? Kljub mo-
rebitnim zdravstvenim težavam je 
mlajšim odraslim zdravje pomenilo 
vir življenja. Z leti se spreminjamo. 
Starejši se pogosteje srečujejo z raz-
ličnimi zdravstvenimi težavami, zato 
so zdravje opredelili kot cilj življenja. 
Življenje je lepo. 
Z njim je povezan tudi naš odnos do 
lastnega telesa in s svojim ravnanjem 
smo odgovorni za naše zdravje. Z 

»Pouk« nordijske hoje; levo zadaj Urška Bandalo (foto S. Klinc)
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zdravjem je povezan naš življenjski 
slog, kamor spadajo zdrava prehrana 
in telesna aktivnost ter različne na-
vade in razvade, ki jih nekateri posa-
mezniki gojijo mnogo let. 
Moji nasveti:  
- redna telesna aktivnost, 
- redna prehrana (3 – 5 obrokov na 

dan) z manj maščob (5 žličk maščo-
be na dan) in sladkorja (3-4 žličke 
na dan) ter več zelenjave in/ali sadja 
(100-200 g zelenjave in 100-200 g 
sadja na dan), 

- zajtrk in dopoldanske malice naj 
bodo obilnejši, 

- manj obilne popoldanske malice in 
večerje.

In ne pozabite! Pozitivno mišljenje, 

veselje do življenja, umirjenost in za-
dovoljstvo ter dovolj spanja in počit-
ka krepijo odpornost telesa in nam 
pomagajo v boju z boleznijo,« vam 
svetuje Urška Bandalo.

HOJA NA 2 KM
Remzija Mujić, Proizvodnja, 24 let 
dela na odkopu: »Prišel sem zaradi 
zdravja, da preverim holesterol, pri-
tisk, težo. Na preizkusu hoje sem 
tretjič in ponavadi imam dobre rezul-
tate. Hodim sicer rad, trikrat na teden 
pridem ob Škalsko jezero, včasih tudi 
tečem, redno hodim tudi plavat. Po-
čutim se dobro!«
Said Muratbegović, Klasirnica – stroj-

ni del: »Aktiven sem v šoli hujšanja 
in zdrave prehrane, počasi zgubljam 
kilograme in sem zadovoljen, tako s 
šolo kot sam s seboj. 
Zdravstvenih težav nimam, le prete-
žak sem. Spremenil sem prehrano, 
jem več zelenjave, manj klobas. Zdaj 
se tudi več rekreiram, predvsem ho-
dim, igram nogomet.«
Nada Špoljar, Priprava dela: »Prišla 
sem na testiranje svojega počutja, 
kondicije, zdravja. Prek športnega 
društva sem prvič na hoji, dvakrat pa 
sem se tako testirala v programu Cin-
di, kjer sem obiskovala šolo hujšanja. 
Zelo sem zadovoljna, udeležba je bila 
zelo uspešna. Izgubila sem precej ki-
logramov in sedaj se bolje počutim, 

Remzija Mujić Nada in Ana Špoljar
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ne le fizično, tudi psihično. Migam 
največ s hojo, pozimi obiskujem tečaj 
tae boa.«
Ana Špoljar, Služba VPD: »Na to 
testiranje sem prišla preveriti svoje 
zdravstveno stanje in telesno priprav-
ljenost. Test sem opravila prvič lani, 
letošnji rezultati pa so mnogo boljši. 
Tudi jaz sem namreč, kot sestra Nada, 
obiskovala šolo hujšanja v programu 
Cindi. 
Učinki so vidni in občutni. Zelo do-
bro se počutim. Tudi jaz veliko ho-
dim, vadim tae boe, igram odbojko, 
tenis. To je vse dobro za telo, za dušo 
pa se veliko družim s sodelavkami in 
sodelavci, s prijatelji, in tudi to je po-
trebno!« 

PREVENTIVNA REKREACIJA
Matjaž Koželj, vodja oddelka Jamo-
merstvo: »O letošnji preventivi lahko 
povem same dobre stvari. Kot zani-
mivost najprej to, da nas je vsak dan 
namočil dež, pa nas to ni veliko moti-
lo. Izkoristili smo vsak suh trenutek za 
gibanje na prostem.
Naša skupina je bila nekoliko manjša, 
a zelo homogena in aktivna pri vseh 
športnih in drugih dejavnostih. Kaj 
smo delali? Igrali košarko, odbojko, 
tenis, telovadili v fitnesu, plavali v ba-
zenu in tudi v morju, kolesarili, tekli, 
hodili, šli na izlet.
Športno društvo je pripravilo dober 
program, saj je vsakdo lahko našel 
dejavnost zase, pa najsi se je že prej 

ukvarjal s kakšnim športom ali ne. 
Tudi hotelsko osebje je lepo skrbelo 
za nas, hrana je bila zelo dobra in pre-
več radi smo jedli. 
Novost sta bili letos predavanji psiho-
loginje o stresu in medicinske sestre o 
zdravi prehrani. Vsi smo bili zelo za-
dovoljni s tem načinom koristne po-
pestritve preventive in upam si reči, 
da so njuni podatki, nasveti padli na 
plodna tla. 
Posebej pri predavanju o prehrani 
smo izvedeli veliko novega in marsi-
katero prepričanje o prehranjevanju 
bomo morali spremeniti. O vsem, kar 
smo slišali, smo se nato tudi med se-
boj veliko pogovarjali in naslednji dan 
smo pri kosilu mnogo bolj pozorno 
izbirali in kombinirali hrano.
Tokrat sem bil tretjič v preventivi in že 
prvič sem ugotovil, da je to odlična 
zadeva. Z udeležbo v tem programu 
spoznaš, kako pomembna je rekrea-
cija, pridobiš dobre navade za giba-
nje.
Doma večinoma kolesarim. V preven-
tivi sem spoznal, da so tudi vaje pred 
rekreacijo in po njej zelo pomembne 
in koristne. Spremembe prehranjeva-
nja ne bom mogel upoštevati takoj, 
se bom pa potrudil, da nova spozna-
nja ne bodo šla v nič.«
Marko Ravlija, Proizvodnja: »Mislim, 
da sem rekorder po udeležbah v pre-
ventivi. Vedno sem se imel zelo do-
bro in to obliko skrbi za delavce zelo 
podpiram. Žal mi je le, da sedaj pre-

ventiva traja le sedem dni in ne več 
deset kot pred leti. 
Letos sem se prav tako imel zelo 
dobro. Sodeloval sem v skoraj vseh 
aktivnostih, družba je bila dobra, bi-
vanje v hotelu tudi. Zredil sem se za 
kilogram; mislim, da nihče ni odšel 
domov lažji.
Poslušali smo dve predavanji, pri ka-
terih smo slišali veliko zanimivega in 
koristnega. Glede prehrane jaz nisem 
izvedel veliko novega, ker sem o tem 
že precej prebral in tudi preizkusil. 
Imel sem namreč shujševalno dieto, 
shujšal sem šest kilogramov. Skrbim 
za svoje zdravje, rekreiram se, najraje 
igram odbojko. 
Če bom lahko, se bom preventive 
udeležil še prihodnje leto, to pa bo 
zadnjikrat, ker se bom potem upoko-
jil. Počutim se dobro, sem zdrav in k 
temu je prav gotovo pripomogla tudi 
vsakoletna preventiva.«

Diana Janežič

Matjaž KoželjSaid Muratbegović Marko Ravlija
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DELAVNICA TIMSKEGA DELA
Kako v podjetje vpeljati timsko delo, kakšne so njegove zakonitosti, kako 
oblikovati time, ki bodo motivirani, uspešni, kako elemente projektnega 
dela vpeljati v klasično hierarhično organizacijo, kako time usposobiti za 
delo so bile teme enodnevnega izobraževanja članov in članic razširjenega 
kolegija direktorja družbe. 
Delavnica je bila resnično delovna, saj so vsi udeleženci ves čas aktivno so-
delovali in na koncu izdelali akcijski načrt uvajanja timskega dela.

Na začetku je vodja delavnice udele-
žence dodobra razvnel z vprašanjem, 
kje vidijo svojo vlogo v timu razširje-
nega kolegija. Odprto in odkrito so-
delovanje je namreč pogoj za uspeh 
takega načina izobraževanja. Začet-
na vnema vse do sredine popoldneva 
ni popustila. 
Številne ideje, predloge za timsko 
delo smo udeleženci v timih obde-
lali in jih predstavili v obliki konkret-
nih načrtov za organizacijo timskega 
dela, oblikovanja in motiviranja timov 
ter uvajanja organizacijske kulture 
timskega dela. 
Namen je namreč preseči in izboljšati 
sedanje stanje, ko so v številne pro-
jekte vključeni isti posamezniki, kar 
predstavlja svojevrstno stisko, kako 
uskladiti redno delo in delo v projek-
tih, kako kvalitetno opraviti vse na-
loge, kako jih časovno in strokovno 
obvladovati. 
Nastala je ideja, da bi projekte vodili 
z enega mesta, v projektni pisarni ali 
kako drugače, da bi imeli nabor ka-
drov za projektno delo, zbranih z raz-
ličnih strokovnih področij. Za takšen 
način dela so nujni jasni cilji, ki pred-
stavljajo temelj za oblikovanje tima. 
Pomemben je izbor vodij in usposab-
ljanje timov za timsko delo. 
Zanimiva je ideja, da bi objavili razpis 
za delo v projektih, na katerega bi se 
lahko prijavili vsi zainteresirani sode-
lavci, saj bi tako pridobili motivirane 
člane timov. 
Dotaknili smo se tudi motiviranja in 
nagrajevanja timov in kako ju vključiti 
v obstoječi sistem ali pa ga obravna-
vati posebej. Nagrada za uspešno 
delo na konkretnem projektu je lahko 

vezana na dodano vrednost, ki jo ta 
prinaša. 
Načrtno in sistematično uvajanje pro-
jektnega oziroma timskega dela je 
lahko ena izmed tem letošnje strate-
ške konference. 
In kakšne lastnosti naj bi imel dober 
tim? V njem naj bi prevladovala do-
bra komunikacija, pravila igre morajo 
biti jasna vsem članom, dobrodošla 
sta individualnost in enakovrednost 
članov. 
Sproščenost, druženje članov tima, 
kjer ni delitve na prijatelje in sovraž-
nike, soočanje s krizo, ki je velikokrat 
neizbežna, tudi to je pomembno za 
zadovoljstvo in uspešnost članov 
tima, projektne skupine, službe, ko-
legija…
Pridobljena znanja o timskem delu 
nam bodo koristila tudi pri realizaciji 

idej, zbranih v sklopu projekta celo-
vite optimizacije procesov, ter pri rea-
lizaciji inovacijskih predlogov.

Božena Steiner

Odličen primer timskega dela je montaža odkopa v jami.

IZPLAČILO 
PLAČ
Služba za organizacijo in na-
grajevanje sporoča, da bo 
nakazilo in izplačilo junijske 
plače v ponedeljek, 16. julija, 
nakazilo julijske plače pa v če-
trtek, 16. avgusta, medtem ko 
bomo plačilne kuverte lahko 
prevzeli v ponedeljek, 20. av-
gusta, to je po kolektivnem do-
pustu.
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PRI SVOJEM DELU SE ZANESEM 
NASE IN NA MOŠTVO
Rajko Arlič je rudarski tehnik in v Premogovniku Velenje zaposlen polnih 
21 let. Je gospodar odkopa G1/D, kar je najbolj odgovorna funkcija na 
odkopu. Njegove naloge so koordinacija dela, nadzor poteka del, skrb za 
varno delo, in to ne samo zase, temveč za celotno moštvo odkopa. 

Ali hranite kakšno stvar iz mladih 
let? 
(premislek) Mislim, da ne. Nimam te 
navade. Sicer shranjujemo kakšno 
stvar, ne mečemo vsega proč, a da 
bi imel prav kakšen spominek iz otro-
štva, tega pa ne vem.
Katera je bila vaša najboljša oce-
na v osnovni šoli? 
Bile so tudi petke, čeprav sem bil bolj 
v zlati sredini.
Kdo je na družinski sliki iz vaše 
mladosti? 
To so oče, mama, dve sestri, od ka-

tere je ena že pokojna, in brat. Poleg 
mene, seveda. Bilo nas je torej šest v 
družini.
Na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo? 
Najprej želja, da bi se vrnil zdrav in 
brez poškodb domov. Nato pa, da bi 
delo potekalo tako, kot si zamislim in 
kot je potrebno, vsekakor pa brez te-
žav. Če vse to »štima«, potem je vse 
v redu.
Kako bi predstavili svoje podjetje 
v dveh stavkih? 
Premogovnik predvsem skrbi za pri-
dobivanje premoga za potrebe pri-

dobivanja električne energije, je pod-
jetje, ki je zelo poznano v ožjem in 
širšem okolju, tako doma kot v tujini.
Kakšen poklic ste si želeli pri de-
setih letih? 
Želel sem delati v gradbeništvu, biti 
zidar, potem pa je naneslo, da sem 
prišel med rudarje in tukaj ostal. Zdaj 
sem s tem zadovoljen.
Na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Predvsem nase, na svoje izkušnje in 
znanje, to je najbolj zanesljivo. Vse-
kakor pa tudi na delovno skupino. 
Kajti če v moštvu ni razumevanja in 
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odgovornosti drug do drugega, po-
tem skupina ne more delovati. Mo-
štvo, v katerem delam in ga vodim, je 
takšno, odnosi v njem so dobri in na 
sodelavce se lahko zanesem.
Kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate? 
Tega da nič ne delam, je pri meni 
zelo malo, skoraj nič. Sem aktiven v 
Gasilskem društvu Škale, doma ima-
mo kmetijo, na kateri se ukvarjamo s 
pridelavo jagod in paprike, in vse to 
zahteva veliko dela poleg tega v Pre-
mogovniku, ki je tri izmensko. 
Dela tako ne zmanjka, zato je čas, ki 
je samo moj ali od družine, dopust. 
Pozimi si vzamemo teden dni, poleti 
pa si večkrat odpočijemo v naši pri-
kolici v Savudriji. Ko delo dovoli, si 
privoščimo nekaj dni počitka. Takrat 
pa res najraje nič ne delam.
Katero besedo bi pripisali sebi: re-
klamacija, kulinarika, reinkarnacija, 
rekreacija? In zakaj? 
Reklamacija: nisem človek, ki bi se 
pritoževal, če je kaj narobe, raje sam 

naredim, da je znova prav, ne iščem 
vzrokov pri drugih.
Kulinarika: rad jem, nisem izbirčen. 
Kuham ne, rad pa spečem kakšno 
meso na žaru, bolj v smislu druženja 
s prijatelji ali z družino.
Reinkarnacija: ni moja beseda.
Rekreacija: kolikor dopušča čas, vča-
sih kolesarim, sicer pa imam v »pro-
stem času«, doma takšno delo, da je 
pri njem veliko hoje in pripogibanja, 
in če je to rekreacija …
Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile 
sanje? 
Nisem imel posebnih želja in jih tudi 
sedaj nimam. Ostal bi kar v tej dolini.
V kateri kulturni ustanovi vas lah-
ko največkrat srečamo? 
Največkrat sedaj v glasbeni šoli, ker 
jo obiskujeta otroka, udeležujem se 
tudi prireditev, na katerih nastopata. 
Sicer pa še kakšna prireditev v našem 
kulturnem domu, to pa je tudi vse.
Čim več daješ, tem več imaš. Se 
strinjate? 
Bo držalo. Brez nič ni nič.

Kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni? 
Družina. To so žena Urška, hčerka 
Vesna in sin Luka. Hči hodi v osmi 
razred devetletke, sin je tretješolec. 
Pridna sta in kolikor jima šolske in 
druge obveznosti dopuščajo, tudi 
doma že pomagata pri delu. 
Oba sta aktivna na glasbenem podro-
čju, igrata tenis, kjer se jima tudi sam 
rad pridružim.
Katere so tri vaše dobre lastnosti? 
Poštenje, tovarištvo, skromnost. Jih je 
kar težko navesti, prej bi se spomnil 
kakšne slabosti.
Kaj bi spremenili pri sebi? 
Nič.
Kateri moto vas spremlja skozi 
življenje? 
Pomagaj ljudem v stiski. To me je vo-
dilo tudi med gasilce, sem tudi že 16 
let jamski reševalec, torej vsak dan ži-
vim ta moto.

Diana Janežič

Po napornem delu v Premogovniku in na domači kmetiji je dopust v Savudriji pravi počitek in uživanje z družino -
Rajko s sinom Luko.
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Ali hranite kakšno stvar iz mladih 
let?
Nekaj slik iz otroških let in tudi kakš-
na igrača je še shranjena. Poseben 
spomin na mlada leta mi je tudi torba 
(vidite jo na fotografiji), s katero sem 
kot petnajstletni fant, leta 1983, prišel 
živet v Velenje in imel takrat v njej vse 
svoje imetje.
Katera je bila vaša najboljša oce-
na v osnovni šoli?
Vse je bilo, od enk do petk, največ-

krat sem bil ocenjen dobro, tudi prav 
dobro, bolj malo smo se učili.
Kdo je na družinski sliki iz vaše 
mladosti?
Cela naša družina, ki pa ni bila velika, 
saj sem edinec. Na Ptuju sem bil ro-
jen in od tam sem prišel v Velenje.
Na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo?
Vedno si želim, da bi bilo delo varno, 
da se ne bi pripetila nobena nezgoda. 
Ta moja želja je ostala še iz let, ko sem 

delal v jami, kjer je, seveda, veliko ne-
varnosti. Po petnajstih letih jamskega 
dela ni nič čudnega, da je moja prva 
misel, da bi rad prišel zdrav domov, 
čeprav pri mojem sedanjem delu ni 
veliko nevarnosti. 
Kako bi predstavili svoje podjetje 
v dveh stavkih?
HTZ se razvija, je dobro podjetje, po-
skrbljeno je za invalide, nobeden še 
ni izgubil službe. Seveda pa ni nikoli 
tako, da ne bi moglo biti še boljše.

KAR IMAŠ, CENI IN SPOŠTUJ!
Miran Klemenčič se je v Premogovniku zaposlil leta 1987, na odkopu jug v 
jami Preloge. Trinajst let je delal na tem odkopu, potem pa še dobri dve leti 
v Pripravah. Sedaj pa je že skoraj štiri leta na zunanjem delu, zaradi težav z 
zdravjem. Je skupinovodja in skladiščnik pri izdelavi okovja za Kovinopla-
stiko Lož, kar spada v Center za izobraževanje in usposabljanje HTZ. Delo 
mu veliko pomeni, predvsem pa mu veliko pomeni dobro opravljeno delo. 
Pri svojih nepolnih 39. letih je že velikokrat dokazal, da z vztrajnostjo in s 
pridnostjo zmore veliko.



Kakšen poklic ste si želeli pri de-
setih letih?
Želel sem postati policist, ker pa se 
nisem dovolj dobro učil, sem moral 
to željo opustiti. Potem sem se hotel 
šolati za poklicnega gasilca, a nas je 
bilo prijavljenih premalo, da bi lahko 
organizirali šolanje. Tako sem se od-
ločil za rudarsko šolo.
Na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Predvsem nase, potem pa je še ožji 
krog vodij in sodelavcev, ki so tudi 
vredni zaupanja, prav za vsakega pa 
tega ne morem reči.
Kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate?
Rad grem na sprehod okrog jezera. 
Če je vreme slabo, pobrskam po ra-
čunalniku, internetu, zaigram kakšno 
igrico, včasih se zleknem pred TV 
in pogledam kakšen film, včasih pa 
preprosto: noge na kavč in malo po-
čivam.
Katero besedo bi pripisali sebi: re-
klamacija, kulinarika, reinkarnacija, 
rekreacija? In zakaj?
Rekreacija mi je najbližje, namizni 
tenis, tenis in pohodi. K rekreaciji pa 
štejem tudi košnjo trave pri hiši v Doli-

ču. Tudi kuham rad, najrajši pa pečem 
zunaj. Rad pa tudi jem, a pred nekaj 
meseci sem se odločil za dieto in zelo 
uspešno sem shujšal, kar osemnajst 
kilogramov. S sedanjo težo se veliko 
bolje počutim, res pa ugotavljam, da 
moram še naprej paziti pri tem, kaj in 
koliko jem. Vsekakor rad pojem kaj 
dobrega!
Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile 
sanje?
Moja življenjska sopotnica Jožica je 
po starših v Doliču podedovala hiško, 
ki je sicer stara okrog sto let, a sva jo 
malo že obnovila, veliko pa jo še na-
meravava. Zaenkrat sva si v hiški ure-
dila sobo, kuhinjo in kopalnico, tako 
da vikende že lahko preživljava tam, 
rada pa bi si zgradila novo hišo in se 
vanjo tudi preselila. Tako bi se mi iz-
polnile sanje.
V kateri kulturni ustanovi vas lah-
ko največkrat srečamo?
Tu in tam v kinu, to bi bilo pa tudi 
vse.
Čim več daješ, tem več imaš. Se 
strinjate?
Seveda je tako, res pa je tudi, da mi 
je všeč, če vidim, da nekdo, ki mu 
pomagam, to ceni, spoštuje in si zna 

pomagati tudi sam. Rad pomagam ti-
stemu, za katerega vem, da bo tudi 
on pomagal meni, če bom pomoč 
potreboval.
Kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni?
Družina je to, življenjska sopotnica 
Jožica in hčerka Tjaša, na srečo pa 
imam živa tudi še starša, ki me več-
krat obiščeta v Velenju.
Katere so tri vaše dobre lastnosti?
To pa ni lahko vprašanje. Lahko pa 
rečem, da sem pri delu vesten, pri-
den, rad delam. Sem prijazen do lju-
di in odkrit, kar pa včasih ni najbolje 
sprejeto, saj vsak ne sliši rad resnice. 
Tudi vztrajen sem, kar sem že večkrat 
dokazal. Saj sem zgolj z malo torbo 
prišel živet v Velenje in si vendarle 
ustvaril dom. 
Kaj bi spremenili pri sebi?
Mogoče sem včasih preveč trmast, 
tudi takrat, kadar ne bi bilo potrebno. 
Spremenil bi tudi svoje zdravje, in to 
na boljše.
Kateri moto vas spremlja skozi 
življenje?
Kar človek ima, naj ceni in spoštuje in 
v tem najde zadovoljstvo.

Dragica Marinšek
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IZ POVEZANIH DRUŽB

Premogovnik Velenje je v SIPOTE-
HU obdržal 42-odstotni lastniški de-
lež, 48 odstotkov ima v lasti družba 
DBSS, 10 odstotkov družbe pa je v 
lasti zaposlenih. Kot je povedal di-
rektor SIPOTEHA Matej Zaluberšek, 
nova lastniška struktura pomeni še 
večjo odgovornost za kvalitetno in 
ekonomsko učinkovito delo, saj ima-
jo sedaj lastniki ime in priimek.
»Veliko odgovornost imamo tudi do 
Premogovnika Velenje, ki nam je za-
upal vlogo, da postanemo samostoj-
na družba in jo vodimo tako, da bodo 
zadovoljni zaposleni, kupci in lastniki. 
Hkrati pa je odgovornost do prejšnje 
matere tudi v tem, da zanjo še vedno 
opravljamo okoli 30 odstotkov naših 
poslov. 
Za Premogovnik Velenje smo v prete-
klosti opravljali glavnino naših del, se-
daj pa so se naši posli ustalili na tem 
deležu in pričakujem, da bo tako tudi 

ostalo,« je dejal Zaluberšek.
Poslovni načrt SIPOTEHA za leto 
2007 je potrdila skupščina. Glavna 
usmeritev družbe je na trg, v izvoz in 
v pridobivanje poslovnih partnerjev, 
kupcev, s katerimi bodo poslovali dol-
goročno. Enega so že pridobili, z dru-
gim so v intenzivnem dogovarjanju. 
Ostajata pa dva, s katerimi je uspešno 
posloval že SIPO. To sta Joy Mining 
Machinery iz Velike Britanije in nem-
ški DBT oziroma njegov francoski 
partner.
Poslovni načrt za leto 2007 predvide-
va 3,5 milijona EUR skupne realizaci-
je, od tega bodo več kot 60 odstotkov 
dosegli na eksternem trgu. »To je am-
biciozen plan, vendar sem prepričan 
v njegovo uresničitev. V prvih petih 
mesecih poslujemo skladno s poslov-
nim načrtom, na določenih področjih 
pa celo presegamo načrtovane cilje,« 
je dejal Zaluberšek.

V SIPOTEHU je sedaj 7 zaposlenih 
in sredi junija so zaposlili dva strojna 
tehnika z Zavoda za zaposlovanje. 
Tako so storili tudi prvi korak k do-
seganju enega od ciljev privatizacije 
hčerinskih družb, to je ustvarjanju no-
vih delovnih mest. 
Storitve za družbo sicer opravlja 70 
delavcev iz več podjetij. S Premo-
govnikom ima SIPOTEH podpisano 
pogodbo o opravljanju strokovnih 
storitev, to so pravne, kadrovske, ra-
čunovodske storitve, nadalje storitve 
izobraževanja in nagrajevanja ter var-
nosti in zdravja pri delu, HTZ IP pa 
zanje opravlja storitve kontrolinga in 
financ. Ima pa SIPOTEH svojo lastno 
nabavno službo za vse materiale in 
storitve, razen za tiste naročnike, ki 
po dogovoru sami zagotovijo mate-
rial. Izdelke dostavljajo kupcem po 
principu »just in time«.

Diana Janežič

SIPOTEH POLNO ZAPOSLEN
Med profitnimi centri HTZ, ki so letos doživeli lastniško preobrazbo, je tudi 
SIPO. S 1. januarjem je postal SIPOTEH, hčerinska družba Premogovnika v 
njegovi 100-odstotni lasti, a z majem so dobili novega strateškega partnerja.

V juniju so v SIPOTEHU dokončali dve dvižni delovni ploščadi za popravilo 
letal za družbo Boeing.

Matej Zaluberšek
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Celostna grafična podoba (CGP) je 
strateško najmočnejše orodje za do-
seganje prepoznavnosti na trgu in v 
javnosti. Na simbolni ravni izraža iden-
titeto organizacije: z imeni, simboli, 
logotipi, barvami in prek praks, po ka-
terih se organizacija, njene blagovne 
znamke in sestavine družbe razlikujejo 
od drugih. 
CGP je temeljno strateško orodje za 
izražanje in prepoznavanje identitete 
blagovne/storitvene znamke ter njeno 
komuniciranje. Pogosto je prvi dražljaj 
zaznave in zato izjemnega pomena 
za vzpostavljanje odnosa do znamke, 
prvih nakupnih intenc in v nadaljevanju 
– skupaj z izpolnjenimi pričakovanji, ki 
jih obljublja – za umestitev znamke v 
preferenčne karte potrošnika/uporab-
nika. 
Resnično delujoča celostna grafična 
podoba nikoli ne temelji le na imenu, ki 
ga v osnovi uporablja, temveč izhaja iz 
celovitega razumevanja strateških opre-
delitev katerekoli znamke. CGP je le 
pika na i, ki izraža filozofijo in strateške 

usmeritve podjetja na vizualni ravni.
Izhodišča za nove rešitve v podjetju 
HTZ so bila:
- večji poudarek razvojni in tehnološki 

naravnanosti podjetja in razvoju novih 
eksternih programov (njihovo osamo-
svajanje) = inkubator novih poslovnih 
priložnosti,

- izražanje moči in potencialov največ-
jega slovenskega invalidskega podjet-
ja,

- pomembnost ljudi, ki so največji kapi-
tal podjetja,

- upoštevanje vizije, vrednot (huma-
nost, pripadnost, znanje, inovativnost, 
spremembe,...) ter

- družbena odgovornost podjetja.

SPREMENILI SMO LOGOTIP 
IN POMEN SLOGANA
Menimo, da kvaliteta naših izdelkov 
in storitev zahteva tudi lepo, sodobno 
in dinamično celostno podobo. Tako 
smo v sodelovanju z zunanjim strokov-
nim izvajalcem spremenili naš logotip 
ter osvežili barvno podobo z odsevi 

oranžne kot optimizem, ustvarjalnost in 
uspeh ter dali našemu imenu nov po-
men s sloganom, ki odraža naše vred-
note.
Drugačna oblikovna razmerja izražajo 
več trdnosti, a hkrati več dinamike, ne 
da bi znak preglasil zapis imena podjet-
ja. Ohranjen je značaj temeljnega sim-
bola, a posodobljeno in bolj usmerjeno 
v prihodnost kot osrediščenost na rdeči 
krogli.
Star pomen slogana HTZ je tipično 
funkcijsko poimenovanje podjetja. Iz-
vira iz osnovne/osnovnih dejavnosti 
podjetja. V primeru organizacijskega in 
vsebinskega prestrukturiranja podjetja 
HTZ, kjer so dejavnosti zelo raznolike 
in še ne dokončno definirane, je funkci-
onalno poimenovanje podjetja praktič-
no nemogoče. Tudi (in predvsem zato) 
smo pri snovanju potencialnega nove-
ga pomena slogana izhajali iz fantazij-
skih in asociativnih imen različnega iz-
vora ter se tako odločili za slogan: HTZ 
- harmonija tehnologije in znanja.

Helena Šumah 

HTZ Z NOVO CELOSTNO 
GRAFIČNO PODOBO
Sledenje spremembam ter novi načrti za prihodnost so v podjetju HTZ pri-
peljali do odločitve za spremembo celostne grafične podobe. Namen pro-
jekta je bil poudariti izražanje večje dinamičnosti podjetja, moči in novih 
vizij, novih poslovnih obzorij ter povečati prepoznavnost podjetja.

⇣



IZ POVEZANIH DRUŽB

ERICo Z GORENJEM DO 
NOVIH TRŽIŠČ
Leto 2007 je za ERICo prelomno. Ne le da bodo praznovali 15-letnico uspeš-
nega delovanja, dobili so novega večinskega lastnika in kmalu se bodo pre-
oblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo. Dovolj razlogov za pogovor 
z direktorjem mag. Markom Mavcem.
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Rudar: »Lastninjenje ERICa je trajalo 
dolgo, a zdaj ste na koncu in novem 
začetku!«
Mag. Mavec: »Dogovarjanje o lastni-
kih ERICa je bilo res dolgo, saj poteka 
od začetka leta 2006 do danes. Last-
ninjenje je temeljilo na predpostavki, 
da se ERICo iz zavoda preoblikuje v 
družbo z omejeno odgovornostjo 
(d.o.o.), vendar zgolj ta transforma-
cija ne bi prinesla želenih učinkov. 
Potrebovali smo predvsem partnerja, 
ki bi pomenil za ERICo nov razvojni 
cikel, novo dodano vrednost in nove 
trge.
Dolgo smo se dogovarjali z Gore-
njem in krepili sodelovanje z njiho-
vima povezanima družbama Kemis 
in Surovina, s katerima načrtujemo 
ključno sodelovanje tudi v prihodnje. 
Letos aprila in maja smo vodili sklep-
ne razgovore o interesu Gorenja kot 
večinskem lastniku ERICa in prišli do 
podpisa družbene pogodbe.
Sedaj je 51-odstotni lastnik ERICa Go-
renje, 26 odstotkov ima v lasti TEŠ in 
23 odstotkov Premogovnik Velenje. 
Sredi junija smo podpisali družbeno 
pogodbo in vložili vlogo za registra-
cijo ERICa kot d.o.o.« (pogovor je bil 
opravljen 19. junija, op. p.).
Rudar: »Kakšne koristi vam prinaša 
večinsko lastništvo Gorenja?«
Mag. Mavec: »Gorenje ima veliko am-
bicij na področju ekologije. Del njego-
ve divizije Storitve zajema delovanje 
na ekološkem področju in v njegove 
načrte na tem področju se ERICovi 
strokovnjaki zelo dobro vključujejo 
s svojo pestro in široko paleto znanj. 
V ERICu imamo agronome, gozdarje, 
kemike, kemijske tehnologe, biologe, 
geografe, geologe, geotehnologe … 

To pomeni, da se lahko vključimo v 
skoraj vsak segment ekologije.
Priložnost za nov razvojni cikel ERICa 
je s spremembo lastništva in povezo-
vanjem z drugimi partnerji, ki deluje-
jo na ekološkem področju in katerih 
solastnik ali lastnik je prav tako Go-
renje, izredna. Skupaj z vsemi temi 
družbami tvorimo skupino, ki ponuja 
celovite ekološke storitve predvsem 
za potrebe industrije. 
Za ERICo je prednost tega povezova-
nja tudi v tem, da druge družbe po-
krivajo področja, ki jih mi do sedaj 
nismo mogli, gre torej za grozd pod-
jetij z različnimi komplementarnimi 
storitvami, ki se prav zato lahko lotijo 
tudi velikih ekoloških projektov.«
Rudar: »Ali bo ta sprememba vpliva-

la na vaše sodelovanje s Premogov-
nikom Velenje?«
Mag. Mavec: »Ne. Vsi posli, ki smo jih 
v energetiki z vidika ekologije oprav-
ljali do sedaj, ostajajo. Premogovnik 
Velenje je izrazil interes, da te posle 
še naprej opravlja ERICo, ki pozna 
zgodovino ekologije Šaleške doline, 
način nastanka vplivov in njihovo pro-
blematiko, ob tem pa je veliko svoje-
ga znanja in izkušenj pridobil prav 
zaradi aktivnosti za potrebe svojih 
ustanoviteljev.
TEŠ in Premogovnik sta zmanjšala 
svoj lastniški delež s prejšnjih 60 na 
49 odstotkov, a lastniškega deleža 
nista prodala, temveč je bilo podjetje 
dokapitalizirano. To pomeni, da je de-
lež sicer manjši, vrednost deleža pa 

Mag. Marko Mavec je zadovoljen z rezultatom lastninjena in preobrazbe 
ERICa iz zavoda v d.o.o.
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je nespremenjena oziroma bo z vsto-
pom Gorenja v ERICo in vstopom 
ERICa na trg, ki ga ima namen osvaja-
ti na področju ekologije celotna sku-
pina Gorenje, kvečjemu narasla.
S strategijo, ki smo jo začrtali skupaj, 
smo v Šaleški dolini tisto podjetje, v 
katerem se lahko računa na rast šte-
vila delovnih mest, in to z zelo visoko 
dodano vrednostjo, za visoko izobra-
žen kader. Teh delovnih mest potre-
bujemo čim več in dobro je, da po-
skušamo mlade izobražence zadržati 
v dolini.«
Rudar: »Na skupščini ERICa ste po-
trdili letni načrt. Kakšen je in kaj na-
črtujete za naprej?«
Mag. Mavec: »Letni poslovni načrt je 
skupščina potrdila, v zaključni fazi pa 
je potrditev strateškega načrta 2008-
13. V njem ostajajo vse storitve, ki 
smo jih opravljali do sedaj, se pa do-
polnjujejo z vsemi skupnimi oziroma 
inženiring storitvami, ki sem jih že 
omenil.«
Rudar: »Glede na uspešen zaključek 
lastninjenja predvidevam, da pod-
jetje dobro posluje!«
Mag. Mavec: »Vsekakor tisti, ki do-
kapitalizira neko podjetje, to podjetje 
pogleda pod drobnogledom, preden 

se odloči za nakup. Tako mi kot Go-
renje smo ocenili, da je poslovanje 
ERICa v zadnjih letih zelo dobro. Lan-
sko poslovno leto je bilo zelo uspeš-
no, letošnjega načrtujemo vsaj tako 
uspešnega, a že po kazalcih prvih 
petih mesecev lahko napovedujemo 
še boljši rezultat.«
Rudar: »Kateri so vaši glavni projek-
ti?«
Mag. Mavec: »Letos teče eden naših 
največjih projektov v Makedoniji, in 
sicer preučujemo vpliv vojaške dejav-
nosti na okolje na območju poligona 
Krivolak. Gre za bilateralni projekt 
med Slovenijo in Makedonijo v ok-
viru partnerstva za mir in NATA. Slo-
venija je donator preseka okoljskega 
stanja na tem poligonu, predvidena 
pa je tudi sanacija nekaterih vplivov 
na okolje.
Referenco za ta posel smo dobili že 
v Sloveniji, in sicer na vojaškem poli-
gonu Poček, kjer smo analizo stanja 
naredili za Slovensko vojsko in pred-
lagali sanacijo vplivov vojaške dejav-
nosti na okolje.
V ERICu imamo v delu zelo veliko 
projektov. Poleg tistih, ki jih še ved-
no opravljamo za največja partnerja 
TEŠ in Premogovnik Velenje, je naše 

delovanje zelo razpršeno. V registru 
imamo več sto partnerjev. Prednost 
takšne dejavnosti je stabilnost skozi 
dolgoročne projekte, slabost pa veli-
ko aktivnosti na različnih področjih.«
Rudar: »Koliko je zaposlenih v ERI-
Cu in ali je to dovolj?«
Mag. Mavec: »Sedaj nas je 57 in ni 
nas dovolj. Največje število zaposle-
nih je bilo 66.  V zadnjih dveh letih 
smo dobili nekaj novih sodelavcev, 
nekaj jih je poiskalo druge izzive in za 
nekaterimi mi je žal, saj je zelo težko 
dobiti dobre strokovnjake. Tako ima-
mo že dalj časa razpisano delovno 
mesto univerzitetnega diplomiranega 
kemika, a ga zaradi pomanjkanja ka-
dra ne dobimo.«
Rudar: »Ali se z lastniško transfor-
macijo kaj spreminja za sodelavce?«
Mag. Mavec: »Pravzaprav ne bistve-
no. Dela ne bo zmanjkalo, imamo pa 
že sedaj nekaj težav, kajti nimamo 
prostih zmogljivosti in smo precej 
obremenjeni. Ob razširitvi dejavnosti 
bo treba pridobiti nove sodelavce. 
Bo pa delo drugačno, kajti sodelav-
ce z največ znanja in izkušenj bomo 
usmerili v nove, večje projekte in in-
ženiring posle.«

Diana Janežič

V Velenju in na Kočevskem od 25. do 
29. junija poteka 8. evropski kongres 
o srnjadi, ki ga organizira Inštitut za 
ekološke raziskave ERICo Velenje ob 
soorganizaciji Zavoda za gozdove 
Slovenije in Lovske zveze Slovenije. 
Dogodek predstavlja prvi kongres o 
srnjadi in nasploh eno prvih srečanj 
o velikih vrstah prostoživečih živali, 
ki bodo organizirane v Sloveniji. Kon-
gres bo razdeljen na več tematskih 
sklopov, organiziranih bo tudi več 
delavnic. 
Kongres bo imel pozitivne učinke na 
upravljanje s populacijami srnjadi in 
prepoznavnost slovenskih razisko-
valcev srnjadi v svetu, saj bo na njem 
predstavljenih več zanimivih tem, kot 
so: stanje populacij srnjadi in uprav-
ljanje z njimi, zdravstveno stanje po-

pulacij, srnjad kot plen velikih zveri 
s prikazom populacijskih značilnosti 
slednjih, srnjad kot najpomembnejša 
lovsko-gospodarska vrsta, reševanje 
problematike trkov v prometu in po-
voza srnjadi ter srnjad kot bioindika-
tor onesnaženosti okolja. 
S slednjima dvema temama se v ERI-
Cu zadnja leta še posebej aktivno 
ukvarjajo. Ugotavljali so vsebnost 
svinca v rogovih srnjadi kot pokaza-
telj onesnaženosti okolja. Raziskave 
so pokazale zmanjšanje vsebnosti 
svinca v okolju tako zaradi ekološke 
sanacije Šaleške doline na področju 
energetike kot zaradi uporabe ne-
osvinčenega goriva.
Glede povoza divjadi pa je ERICo 
vpet v projekte, s katerimi naj bi na 
eni strani povečali varnost v prometu 

zaradi trkov z živalmi, na drugi strani 
pa varovali živali.
Konference so bo aktivno udeležilo 
okoli 90 raziskovalcev iz petnajstih 
evropskih držav, ki bodo predstavili 
več kot 40 zanimivih prispevkov s po-
dročja ekologije srnjadi. Več o konfe-
renci si lahko preberete na spletnih 
straneh konference: http://www.eri-
co.si/roedeer2007.

KONGRES O SRNJADI
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LETO ENAKIH MOŽNOSTI – 
TUDI ZA INVALIDE 
Evropska unija je leto 2007 razglasila za Evropsko leto enakih možnosti za vse. 
Slogani tega leta so: pravice, zastopanost, prepoznavanje in spoštovanje.

Cilji evropskega leta so:
- ozaveščati ljudi o njihovih pravicah 

do enakopravnega obravnavanja in 
življenja brez diskriminacije ne gle-
de na njihov spol, raso ali narodnost, 
veroizpoved, invalidnost, starost in 
spolno usmerjenost, 

- promovirati enake možnosti za vse, 
- sprožiti splošno razpravo o pred-

nostih raznolikosti tako za evropske 
družbe kot za posameznike. 

Dejavnosti evropskega leta enakih 
možnosti za vse na nacionalni ravni 
pripravljajo in izvajajo nacionalne 
delovne skupine v vseh članicah EU, 
poleg tega pa še v Islandiji, Liechen-
steinu in na Norveškem. Slovenski 
predsednik nacionalne delovne sku-
pine je mag. Cveto Uršič, direktor 
Direktorata za invalide v ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve. 
Ambasadorja leta enakih možnosti v 
Sloveniji sta glasbenik Vlado Kreslin 
in soustanoviteljica Karitasa in Hospi-
ca Metka Klevišar. 
Dejavnosti potekajo na štirih podro-
čjih:
- pravice – ozaveščanje o pravici do 

enakopravnosti in nediskriminaciji 
ter o problemu večkratne diskrimi-
nacije, 

- zastopanost – sprožitev razprave o 
načinih, kako povečati vključevanje 
skupin, ki so žrtve diskriminacije, v 
družbo in kako zagotoviti uravnote-
ženo zastopanost moških in žensk, 

- prepoznavanje – omogočanje raz-
nolikosti in enakopravnosti in njuna 
promocija, 

- spoštovanje – promocija skladnejše 
družbe.

O DISKRIMINACIJI SE 
PREMALO GOVORI
Ena od dejavnosti v letu enakih mož-
nosti se je 30. maja odvila tudi v 

Velenju. Zveza delovnih invalidov 
Slovenije je v sodelovanju z Aktivom 
delovnih invalidov Premogovnika 
Velenje in MO Velenje organizirala 
okroglo mizo o problematiki delo-
vnih invalidov. 
Gostje okrogle mize so bili mag. Cve-
to Uršič, Maruška Erbežnik, direktori-
ca Sklada RS za spodbujanje zaposlo-
vanja invalidov, Tanja Stare Zapušek, 
direktorica Zavoda RS za zaposlo-
vanje, Območne enote Velenje, Lea 
Kovač z Zavoda za invalidsko in po-
kojninsko zavarovanje Slovenije, Jan-
ko Lukner, pomočnik direktorja pod-
jetja HTZ, I. P. Velenje, in župan MO 
Velenje Srečko Meh. Okroglo mizo je 
vodil Drago Kolar, predsednik Aktiva 
invalidov Premogovnika Velenje.
Udeležence je uvodoma pozdravil 
predsednik Zveze delovnih invalidov 
Slovenije Drago Novak.
Cveto Uršič je povedal, da bo v Slo-
veniji v letu 2007 potekalo tudi veli-
ko dogodkov, ki naj bi pripomogli k 

boljšemu poznavanju življenja in dela 
invalidov. Dejal je, da je zaposlovanje 
invalidov še vedno resen problem, 
čeprav je z vidika rehabilitacijskega 
področja veliko že narejenega. 
»Pred dvema letoma smo sprejeli pa-
ket ukrepov v okviru novega zakona 
o zaposlovanju invalidov in ti ukrepi 
kažejo že prve dobre rezultate. Lani 
se je zaposlilo skoraj 2.000 brezpo-
selnih invalidov. To je še enkrat več 
kot v preteklih letih, ko se je zaposlilo 
med 800 in 900 brezposelnih invali-
dov. 
Skoraj 4.000 invalidov je bilo vključe-
nih v različne programe usposablja-
nja, delodajalci so deležni različnih 
vzpodbud, če zaposlijo invalida, rav-
no tako tudi v času zaposlitve. 
Prav tako ostajajo nepogrešljivi del 
politike zaposlovanja invalidov inva-
lidska podjetja. V njih je v Sloveniji 
zaposlenih skoraj 14.000 delavcev, 
od tega približno polovica invalidov 
in, seveda, zaradi tega država pod-

Gostje okrogle mize, tretji z desne mag. Cveto Uršič
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pira njihov razvoj in jim bo posebno 
podporo nudila tudi v prihodnosti.«
Žal pa je po besedah Cveta Uršiča di-
skriminacija invalidov še vedno priso-
tna: »Ne le pri zaposlovanju, pač pa 
tudi drugače - invalidi se neredko so-
očajo z ovirami, predvsem pri gibanju 
in komunikaciji. Na sodiščih praktič-
no ni tožb invalidov zaradi diskrimina-
cije na delovnem mestu, saj se mnogi 
bojijo, da bodo naleteli še na večje 
težave. Slovenska zakonodaja dobro 
ureja področje invalidov, od 14. člena 
Ustave RS navzdol, vse to pa ne po-
meni, da diskriminacije ni, o njej se le 
premalo govori.«

POZITIVNI UČINKI 
KVOTNEGA SISTEMA
V Sloveniji smo lani uvedli kvotni si-
stem zaposlovanja invalidov in kon-
trolo nad njim opravlja sklad RS za 
spodbujanje zaposlovanja invalidov, 
kjer ugotavljajo zelo pozitivne učinke 
uvedbe tega sistema. Začetne težave 
delodajalcev, ki niso razumeli pome-
na njegove uvedbe in svoje vloge pri 
njem, so odpravljene. 
»Ugotavljamo pa na eni strani, da vsi 
delodajalci še ne koristijo vseh spod-
bud, ki bi jih po zakonu lahko, pred-
vsem je to nagrada za preseganje 
kvote zaposlenih invalidov, na drugi 
strani pa manjši delodajalci prav za-

radi teh spodbud želijo zaposliti inva-
lide, čeprav jim jih ni treba,« je dejala 
Maruška Erbežnik.
Pri zaposlovanju invalidov naj bi de-
lodajalci tesno sodelovali z zavodi za 
zaposlovanje. Tanja Stare Zapušek je 
poudarila, da pri zaposlovanju invali-
dov vedno individualno obravnavajo 
vsakega brezposelnega invalida in 
mu poiščejo ustrezno delo. Pri tem 
morajo večkrat prepričevati tako de-
lodajalce, da so invalidi lahko uspešni 
delavci, kot tudi invalide, da jim bo 
delo izboljšalo samopodobo. Pohva-
lila je sodelovanje z lokalno skupnost-
jo, kjer vedno najdejo posluh za za-
poslovanje invalidov ali nasploh težje 
zaposljivih oseb. 
Srečko Meh je v potrditev tega na-
vedel nekaj konkretnih primerov in 
dodal, da bo občina še naprej skuša-
la zagotavljati enake možnosti vsem 
prebivalcem, s posebnim posluhom 
za tiste, ki so pomoči bolj potrebni 
in da se bo trudila sproti odstranje-
vati ovire, ki otežujejo življenje inva-
lidom. Pri tem je prosil za pomoč pri 
opozarjanju na težave v okolju in pri 
ljudeh.

TUDI INVALIDI DELAJO ZA 
TRG
Primer dobre prakse iz lokalne skup-
nosti je vsekakor podjetje HTZ, I. 

P. Velenje, ki je največje invalidsko 
podjetje v državi. Med zaposlenimi 
v podjetju je več kot 45 % invalidov. 
Njegovo organiziranost, poslovanje 
in strateške načrte je predstavil Janko 
Lukner in nato dejal: »V Premogovni-
ku Velenje se zmanjšuje potreba po 
naših izdelkih in storitvah, zato bomo 
morali v prihodnjih letih vse več pri-
hodka zaslužiti na zunanjih trgih. V 
HTZ IP se zato največ ukvarjamo z 
usposabljanjem invalidov za delo v 
programih, katerih izdelke in storitve 
želimo prodati na trgu, ter z razvija-
njem teh programov. 
V Premogovniku Velenje, na srečo, 
ne nastaja več toliko invalidov, kot jih 
je v preteklih letih. Ugotavljamo, da 
bomo, če želimo obdržati status inva-
lidskega podjetja, in želimo ga, v pri-
hodnjih letih zaposlovali tudi invalide 
s trga dela.«
Janko Lukner je predstavil še en pri-
mer dobre prakse delovanja z invalidi, 
namreč oblikovanje rehabilitacijskega 
tima. »Vanj so vključeni strokovnjaki 
različnih področij in s timom želimo 
celovito obravnavati problematiko 
sodelavca, ki je na novo invalidsko 
ocenjen. Glavni cilj tima je, da inva-
lidu najdemo delo, ki je produktivno 
tako za delavca kot za podjetje.«

Diana Janežič

ALI VESTE?
- Ob pripravi leta enakih možnosti je Eurobarometer opravil anketo med prebivalci držav EU. Na vprašanje, zaradi 
katerih okoliščin lahko ima človek v življenju težave, je 81 odstotkov vprašanih odgovorilo, da je to invalidnost. 90 
odstotkov jih je dodalo, da so največje težave invalidov pri zaposlovanju, domala vsi pa so za odpravljanje fizičnih 
ovir za invalide v okolju.
- Z vidika različnosti ima v EU v povprečju največ ljudi prijatelje drugih narodnosti (62 odstotkov), na drugem mestu 
pa so invalidi (55 odstotkov).
- Po oceni anketirancev je največ diskriminacije na osnovi narodnostne pripadnosti (64 odstotkov), invalidnosti (53 
odstotkov), spolne usmerjenosti (50 odstotkov), starosti (46 odstotkov), vere (44 odstotkov) in spola (40 odstotkov). 
Toda le 29 odstotkov anketirancev meni, da je danes več diskriminacije zaradi invalidnosti kot pred petimi leti. Po-
večala pa se je diskriminacija zaradi narodne pripadnosti.
- Med 5.521 brezposelnimi v območni službi Zavoda za zaposlovanje Slovenije Velenje je 924 invalidov in med 
1.969 brezposelnimi osebami v Velenju je 264 invalidov. Skoraj polovica ima nižjo izobrazbo in je starejša od 50 
let. 
- Lani so v območni službi ZZS Velenje zaposlili 200 invalidov.
- Leta 2004 je Mestna občina Velenje od Zveze delovnih invalidov Slovenije prejela listino Občina po meri invalidov, 
ob koncu lanskega leta pa pismo njenega predsednika, v katerem je zapisal, da je velenjska občina v slovenskem 
merilu glede odnosa do invalidov zagotovo primer dobre prakse in svetal zgled za druge lokalne skupnosti. 
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Saj veste, ko je žena po večerji in po čokoladi rekla možu, 
da gre zdaj spat, on pa jo naj zbudi, ko bo lačna. Pa jo je 
revež debelo pogledal, češ kdaj pa je to! Je rekla, ti me kar 
zbudi, saj veš, da sem jaz zmeraj lačna.  
A jesti je treba, da živimo, ne pa živeti, da jemo.
»Gospod doktor,« je vprašala starejša obilna pacientka, 
»bi se morala, če bi želela shujšati, čemu odpovedati?«
»Ne, ne! Samo hrani.«

⇣
Spet pri zdravniku! Oni že vedo!
»Gospod doktor, pomagajte mi! Rada bi shujšala! Imate 
kak nasvet zame?«
»Seveda! Predpisal vam bom povsem lahke vaje.«
»Lahke? Še s težkimi vajami nisem shujšala niti dekagrama!«
»Te vaje so nekaj povsem drugega. Vaditi morate le z vrat-
nimi mišicami. Vrtite glavo v levo in v desno in se ne ustav-
ljajte.«
»In kolikokrat dnevno moram tako vaditi?«
»Vedno, kadar boste želeli jesti!«

⇣
Marsikatera bi rade volje oblekla lansko obleko, če bi jo 
spravila nase.
Na cesti je beračil klošar. Mimo je prišla precej zajetna 
ženska in klošar jo je ogovoril: »Že več dni nisem jedel!"
»Kakšna volja! O, ko bi jaz to zmogla!«

⇣
Seveda pa ne jemo rade samo ženske. 
»O, mladi mož,« je rekel doktor mlademu pacientu, »vi 

imate pa precej veliko telesno težo!«
»Se strinjam. Za mojo težo bi moral biti visok 2 metra in 
15 centimetrov. Toda, jaz jem in jem, pa ne morem več 
zrasti!«

⇣
Jesti je eden od štirih ciljev. Kateri so ostali trije, še niso 
ugotovili…
Srečata se prijatelja, debel in suh. Pa je debeli začel zbada-
ti prijatelja: »Ko te pogledam, bi lahko rekel, da v Sloveniji 
vlada lakota.«
»Ko pa jaz tebe pogledam, bi lahko rekel, da si za lakoto 
kriv prav ti!«

⇣
Kdor sit je, si koplje grob z lastnimi zobmi!
»Se ravnate po strogi dieti, ki sem vam jo prepisal?« vpraša 
zdravnik pacienta.
»Kje neki, doktor! Da bi od lakote umrl zato, da bi tri dni 
dalj živel, pa res ni vredno.«

⇣
Hrano - in vse za življenje - je treba tudi pripraviti!
Žena se hvali sosedi, kako ji mož veliko pomaga pri kuha-
nju, pranju in vzgoji otrok, posebno odkar je prebral, da 
spočite žene bolj sproščeno sodelujejo pri seksanju. 
»In deluje?« vpraša soseda. 
»Ne vem, je preveč utrujen!«

⇣
S kruhom so vse žalosti in skrbi manjše!

BREZ SMEHA JE DAN IZGUBLJEN

VSI VESELI IN DEBELI
Jesti in praskati se je treba samo začeti. Potem pa je težko nehati. Jemo zelo 
radi in pogosto. Tako da včasih že kar pozabimo, da je jed najbolj okusna, 
ko smo lačni. Za vse je potrebna spretnost, za hrano pa je dovolj že veselje. 
Veselja do prehranjevanja nam ne manjka. 

  Žirafa iz Amerike
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Mlada mamica pride z novorojenim otročičkom k mesarju 
in mu reče: »Poglej, to je sad najinega igračkanja. In kaj 
boš storil zdaj?«
Mesarju postane vroče, saj se njegovi ženi še sanjalo ni, 
da skače čez plot. Po razmisleku se z dekletom dogovori, 
da lahko vsak dan - dokler otrok ne bo dopolnil 18 let -  za-
stonj dobi pri njem meso. 
Leta tečejo in mesar komaj čaka na dan, ko mu sin veselo 
reče: »Danes je moj 18. rojstni dan.«
»Vem,« se srečen nasmeji mesar. »Ko boš mami dal meso, 
ji povej, da je to zadnje, kar je dobila zastonj in, prosim, 
opazuj njen izraz na obrazu.« 
Fant pride domov in pove mami, kaj mu je naročil mesar. 
Mama se sladko nasmeji in naroči: »Sine, prosim, vrni se k 
mesarju. Povej mu, da sem zadnjih 18 let dobivala zastonj 
meso, kruh, mleko, sadje in špecerijo ter, prosim, pozorno 
opazuj njegov izraz na obrazu!« 

⇣
Jed se mora prileči tako želodcu kot očem!
»Tako sem zaljubljen v Lenko, da ne vem, kako bi ji to po-
vedal.«

»Ko jo boš srečal, ji reci, da jo imaš tako rad, da še jesti ne 
moreš več,« svetuje prijatelj.
Ko Lojze spet sreča Lenko, zardi in ji plaho reče: »Lenka, 
ko te zagledam, me mine ves apetit.«

⇣
Sreča je, jasno, nekaj duhovnega, ne telesnega, njen izvor 
je v žrtvi, ne v uživanju. 
Jure obišče prijatelja Jožeta v zaporu in ga vpraša, kako 
se ima.
»Tako je kot doma! Hrana je slaba, molčati moram, pa tudi 
ven ne smem nikamor!«

⇣
Če nam vzamejo hrano, nam še vedno ostanejo gibanje, 
tek, plavanje, hoja, kolesarjenje, brcanje, vsakršno miga-
nje. Če vam zmanjka veselja do hrane, naj vam ostane vsaj 
veselje do dela. Najbolje pa je, da vam še naprej kruha 
ostaja, mesa je dovolj in vina ne manjka. A dobro si je 
zapomniti, da je lažje pojesti kakor prebaviti. Dokler ima 
človek glavo na ramenih, pa zanj ni še nič izgubljenega.

Izbrala Dragica Marinšek

ZAJEMI SAPO IN DOBRO PREBERI! DVAKRAT!
Pravijo, da moramo vsak dan pojesti jabolko in banano 
zaradi kalija. Pa tudi pomarančo zaradi vitamina C. In za 
zmanjšanje maščobe v krvi je treba obvezno spiti skodeli-
co zelenega čaja, brez sladkorja, da ne bi dobili sladkorne 
bolezni. 
Vsak dan moramo popiti dva litra vode. In jo potem tudi 
polulati, kar podvoji čas, ki smo ga doslej preživeli na WC-
ju. Vsak dan moramo pojesti vsaj en actimel in en jogurt, 
da bi dobili vse dobre bakterije, za katere nihče ne ve, kaj 
točno so, toda če si ne priskrbiš vsaj milijona in pol teh 
bakterij, boš že videl vraga. 
Vsak dan je treba vzeti en aspirin za zaščito pred infarktom 
in popiti kozarec črnega vina, prav tako proti infarktu. Pa 
kozarec belega za živčni sistem. In kozarec piva, ne vem 
več za kaj. Če vse to popiješ hkrati, te lahko možganska 
kap, vendar se ne sekiraj, ker tega sploh ne boš opazil. 
Vsak dan je treba jesti balastne snovi. Mnogo, mnogo, 
ogromno balastnih snovi, dokler se ne pokakaš za celo 
vrečo.
Vsak dan imej 4 do 6 obrokov, lahkih, pri čemer ne smeš 
pozabiti, da moraš vsak grižljaj stokrat prežvečiti. Samo 
za prehrano porabiš 5 ur. In ja, seveda, po vsakem obroku 
si je treba umiti zobe, tudi po jabolku, actimelu, banani, 
balastnih snoveh. Ne pozabi pa na zobno nitko, masažo 
dlesni in izpiranje z ustno vodico. Dobro bi si bilo uredi-
ti kopalnico, mogoče postaviti vanjo CD predvajalnik in 
televizijo, kajti glede na vodo, balastne snovi in zobe boš 
v njej preživel veliko časa. 
Spati moraš 8 ur, delati pa več kot 8, plus 5 za hrano, to 

je 21. Ostanejo ti 3 ure, če ni prometnih zastojev. Po sta-
tistikah gledamo TV povprečno 3 ure dnevno. Zdaj tega 
ne moremo več, ker moramo vsak dan hoditi vsaj pol ure. 
Nasvet: po 15 minutah hoje se obrni, sicer iz pol ure na-
stane cela ura. Negovati je treba prijateljstva, ker so kot 
rastlinice, in z njimi se je treba ukvarjati vsak dan. Najbrž 
tudi takrat, ko greš na potovanje.
Med drugim moraš ostati informiran in brati najmanj dva 
dnevnika in nekaj revij, da bi imel kritična stališča. 
Seksati je treba vsak dan, pa brez rutine, biti moraš inovati-
ven, kreativen in znova osvajati. Za vse to potrebuješ čas. 
Da ne govorimo o tantričnem seksu.
Treba je imeti čas tudi za stik z naravo, pranje tal-poso-
de-perila, da ne govorimo o tem, kaj vse je treba, če imaš 
domačo žival ali otroke. 
Račun pokaže, da za vse to potrebuješ najmanj 29 ur. Edina 
možnost, ki jo imaš, je, da delaš nekaj stvari istočasno, na 
primer: Prhaj se s hladno vodo in imej pri tem usta odprta, 
tako boš popil 2 litra vode. Ko greš iz kopalnice z zobno 
ščetko v ustih, istočasno seksaj (tantrično) s partnerjem, 
ki gleda TV in bere časopis, medtem ko ti pomivaš tla.  
Imaš eno roko prosto? Pokliči prijateljice! In sorodni-
ke! Popij vino (po pogovoru s sorodniki je to nujno). 
Uuuuuuh! Če imaš še dve prosti minuti, pokaži tole spo-
ročilo prijateljem, saj nanje je treba paziti kot na rastlinice, 
medtem ko ješ žlico medu, ki je zelo koristen. 
Zdaj te pozdravljam, kajti med jabolkom, jogurtom, pi-
vom, prvim litrom vode in tretjim obrokom z dnevnim od-
merkom balastnih snovi ne vem več, kaj je še treba nare-
diti, vendar moram nujno na WC. Mogoče bom prihranila 
nekaj minut, tako da si bom mimogrede umila zobe.

NASVETI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE! 
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ZMERNOST JE MATI ZDRAVJA

MED POSLOM IN ZDRAVJEM 
Manager mora izžarevati energijo, dinamičnost, treznost, ravno pravo 
mero agresivnosti, predvsem pa mora  dajati videz umirjenega, zdravega 
in zadovoljnega človeka. Imeti mora kvalitete dobrega opazovalca, pove-
zovalca, spodbujevalca in vodje. 

Pri delu, s katerim se ukvarja, mora 
aktivno združevati elemente plani-
ranja, organiziranja, vodenja in kon-
troliranja dela v organizaciji oziroma 
vseh nalog in aktivnosti, ki jih zapo-
sleni opravljajo. Podjetje, ki ga vodi, 
naj bi ostalo večno mlado in dinamič-
no. Prav takšen pa naj bi bil tudi njen 
vodja. Ob številnih zapletenih nalo-
gah, neprestanemu prilagajanju trgu, 
bitki s konkurenco in dnevno politiko 
ter bremenu globalizacije, bo težko 
kos vsem nalogam, če ne bo skrb-
no in dosledno skrbel tudi za lastno 
zdravje. 
V idiličnih razmerah velikega platna 
se nam uspešen manager prikaže v 
bazenu ali teku na plaži. Nato skoči v 
elegantno športno obleko, v roke stis-
ne tanko usnjeno aktovko in v šport-
nem avtomobilu, ali za spremembo 
celo na vespi, odhiti na sestanek. Z 
energično hojo pokaže svojo odloč-
nost, povsem pa zaživi v učinkovitem 
nastopu, ko briljantno sklene velik po-
sel. Poslovno kosilo, izbrana družba, 
zabava. Nato sprehod skozi gozd ali 
pa morda partija golfa, da se pripravi 
za naslednje bitke. Režiser pa nam 
postreže tudi z nadaljevanjem zgod-
be, ko podjetje leze v brezno. More-
ča glasba, nervozni dialogi, stiska, na 
obrazu srage, v očeh strah. Mrzlično 
iskanje rešitve, številne slabe odločit-
ve, koraki v prazno, konec poti. Za 
oba - podjetje in managerja.  

NAJPREJ MORAM 
POSKRBETI ZASE!
Obe zgodbi se odvijata tudi v re-
alnem življenju. Kot zdravnik prvo 
spremljam predvsem iz medijev, dru-
go pa vse pogosteje doživljam v am-
bulanti in enoti intenzivne terapije. V 
bitki za razvoj podjetja, rast in dobi-
ček managerji, kljub znanju, vedenju 

in številnim napotkom, vse prepogo-
sto pozabljajo na ustrezno vodenje 
lastnega življenja. V naboru vrednot 
so sebe nekje kar izgubili.
Zgodba se ne more končati dobro, 
če se ne umestijo na vrh in poskrbi-
jo, da bodo vedno „fit“ – telesno in 
duševno. Kanček zdravega egoizma 
je tu še kako pomemben in potreben. 
„Najprej moram poskrbeti zase. Le 
če bom zdrav in fit, bom lahko dajal 
drugim. Le tako bom zmogel naloge 
in realiziral pričakovanja - lastna in 
tuja.“
V 24 urah si morajo najti čas zase, 
samo 30 do 60 minut, da poženejo 
srce, odprejo žile, okrepijo mišice, 
se sprostijo in napolnijo baterije. Po-
dobno kot akumulator.  Nikoli se ne 
smejo povsem iztrošiti, saj se potem 
sami ne morejo več povsem obnoviti. 
Kako torej ohraniti ravnovesje med 
telesnim in duševnim zdravjem? Kako 
doseči, da bo odsotnost bolezni čim 
daljša in da bodo ohranili zdravje in 
vitalnost do pozne starosti? Vpraša-
nja so pogosta, odgovori najbrž zna-
ni. Pa so za svoje zdravje - duševno in 
telesno, doslej tudi dovolj storili?
Sporočilo članka, izobraževalne 
zdravstvene oddaje ali razgovor z 
zdravnikom prav gotovo niso dovolj. 
Lahko so le uvod v proces spreminja-
nja navad in obdobje, ko bomo konč-
no pričeli spreminjati tudi sebe. 
Čas je, da tudi zase pripravimo in 
sprejmemo strateški plan in organizi-
rano poskrbimo za lasten kratkoročni 
in dolgoročni razvoj. 
Brez ustreznega zdravja in psihične 
stabilnosti ne bo šlo. Spoznati mora-
mo vse zahteve in pasti našega dela, 
ki obremenjuje telo in duha, da bi se 
nanje kar najbolje pripravili ter ne do-
pustili, da nam dnevi in leta kujejo in-
validnost. Odpravili bomo morebitne 

slabosti in ohranili ter izboljšati lastno 
zdravje. Ne samo v obdobju profesi-
onalne aktivnosti, poskrbeti moramo, 
da bo lepa, kakovostna in zdrava tudi 
jesen našega življenja.  

OGROŽENO ZDRAVJE IN 
ŽIVLJENJE
Proces globalizacije tudi Sloveniji ni 
prizanesel. Postali smo del Evrope, 
prevzemamo njene navade in slog 
življenja. Zbolevamo za istimi bolez-
nimi kot prebivalci Skandinavije, Me-
diterana ali Pirenejev. 
Bolezni ateroskleroze so tako tudi pri 
nas prvi vzrok smrti. Zaradi pogostih 
stresov, genskih lastnosti in načina živ-
ljenja so prav managerji najbolj ogro-
ženi. Njihove žile se pospešeno maše 
s poapnelimi oblogami, kar kmalu pri-
vede do bolezenskih znakov, ki pa jih 
dolgo prikrivajo. 
Nato preseneti krčevita bolečina v 
prsih, srčni infarkt, možganska kap, 
motnja srčnega ritma ali nenadne 
srčne smrti. Tako živi, tako zboleva in 
tako iz naših življenj tiho odhaja mno-
go uspešnih managerjev.
Proces ateroskleroze se prične že v 
otroštvu, intenzivno pa se prične raz-
vijati po 20 letu starosti. Razvoj moč-
no pospešujejo dejavniki tveganja. 
Delimo jih na neodvisne: spol, starost, 
dednost, in odvisne dejavnike: zvečan 
arterijski tlak, kajenje, zvečane krvne 
maščobe, sladorna bolezen, zvečana 
telesna teža, čustveni stres, osebne 
značilnosti, pitje alkohola, povečano 
strjevanje krvi, pitje črne kave, neka-
tera zdravila ter hiperurikemija. 
Na prvo skupino dejavnikov tveganja 
ne moremo vplivati, z vplivom na dru-
go skupino pa lahko močno upočas-
nimo proces ateroskleroze ter tako 
odložimo razvoj bolezenskih znakov.
Prav zato so preventivni ukrepi še 
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kako pomembni. Le preventivni pre-
gled in izvid z napotki, ki roma v 
zbirko spisov, da zadostimo lastni ra-
dovednosti in skrbnemu očesu nad-
zornika, bosta premalo. 
Vzeli si bomo čas, temeljito prebrali 
zaključek, sprejeli navodila in jih vtka-
li v vsakodnevno življenje. Morda 
bomo ponovno obiskali zdravnika, 
da dobimo dodatna pojasnila in do-
bro spoznamo morebitno bolezen. 
Poznati moramo vse njene simpto-
me, od zgodnjih začetkov. Le tako 
bomo nanjo pripravljeni, se ji morda 
lahko celo izmaknili ali se ji postavi-
li po robu. Če pa se bo že pojavila, 
bomo z njo tudi lažje živeli.  
Koliko česa in kaj bomo pojedli, so 
vprašanja naše svobodne odločitve. 
Poskrbeli bomo za zdravo in uravno-
teženo prehrano, z ustrezno struktu-
ro beljakovin, maščob in ogljikovih 
hidratov. Ko sežemo po živilu, naj se 
nam pred očmi pojavi piramida. 
Pa ne tista iz Gize! Prehrambena – z 
bazo iz žitaric in vrhom iz maščob 
in slaščic. Zajtrk naj bo bogat, več-
erja revna. Obroke bomo imeli vsaj 
trikrat dnevno, predvsem pa bomo 
poskrbeli, da bomo vnešene kalorije 
tudi redno pokurili. Tveganega pitja 
alkohola se bomo izogibali, kajenje 
pa opustili. 

STRES JE LAHKO IZZIV
Stres je nedvomno največji sovražnik 
vsakemu managerju. Po definiciji je 
stres normalna fiziološka napetost, s 
katero človeški organizem odgovarja 
na vsako fizično in psihično obreme-
nitev. Je sestavni del življenja in se mu 
je nemogoče izogniti. 
Zahteva odgovor, prilagoditev ali 
spremembo. Takoj in učinkovito. Ved-
no znova iščemo način in pot, kako 
stres učinkovito obvladati in ukrotiti, 
da nam bo služil kot izziv, pomoč pri 
učenju in bo ostal gibalo našega raz-
voja.
Sposobnost prilagajanju stresu je 
mera vitalnosti vsakega človeka. Le v 
dinamičnem ravnovesju občutka do-
brega zdravja, odsotnosti simptomov 
in fizičnih znakov bolezni, dobri de-
lovni sposobnosti, dobri intelektualni 
funkciji, očuvani seksualni funkciji in 
dobrem spanju je človek sposoben 
ustrezno odreagirati na stres in zašči-
titi organizem pred izčrpanjem. 

Ključ učinkovitega obvladovanja stre-
sa je v zmožnosti in pripravljenosti na 
vključevanje v dogajanje okoli nas. 
Pomembna sta občutek in zavest, da 
lahko na dogodke vplivamo z nači-
nom čutenja, mišljenja in delovanja. 
Večina sprememb, ki jih moramo vze-
ti kot izziv, je dobrodošlih, saj omo-
gočajo osebni razvoj. Naučiti se mo-
ramo izogibati konfliktnih dogodkov, 
morebitne težave pa bomo vedno 
reševali sproti. Spoznati moramo me-
tode, ki nam pomagajo preoblikovati 
naš lastni odziv na stresorje. 
V borbi proti stresu lahko največ sto-
rimo sami! Vzeli si bomo čas za spro-
stitev - nekajkrat na teden, najbolje 
pa kar vsak dan. Včasih je lahko to 
sproščeno razglabljanje z ljudmi, ki 
so nam blizu in jih imamo radi, drugič 
druženje z dobro knjigo, sproščujoča 
zeliščna kopel, masaža, joga, medi-
tacija, tek ali sprehod v okolju, ki nas 
pomirja. Včasih bomo poiskali svoje 
drevo, se priželi nanj, umirili in se 
napolnili z energijo. S sprostitvenimi 
tehnikami lahko dosežemo harmoni-
jo telesa in duha. Upočasnili bomo di-
hanje in utripanje srca, sprostili mišič-
je, znižali krvni tlak in napolnil nas bo 
prijeten občutek miru in harmonije. 
Zavedati pa se moramo, da bo brez 
ustrezne telesne pripravljenosti bitka 
s stresom izgubljena. 
Z redno telesno vadbo bomo lažje 
ohranjali normalno telesno težo, se 
sproščali, zmanjšali škodljive vplive 
stresa, povečali samozavest ter psi-
hično in fizično delovno zmogljivost. 

Ob redni telesni aktivnosti bomo tudi 
redkeje zbolevali, čas okrevanja bo 
krajši in nevarnost nezgod manjša. Po-
membni sta pogostost in intenzivnost 
vadbe. Vadili bomo 4 do 5 x na teden 
po 30 do 60 minut. O intenzivnosti 
vadbe bo odločala frekvenca srčnega 
utripa, ki naj ne preseže 85 odstotkov 
naše maksimalne srčne frekvence. 
Ob izbiri športne aktivnosti se bomo 
otresli modnega obnašanja. Morda 
nam trenutno lahko godi, dolgoroč-
no pa znesljivo ne prinaša koristi. Po-
gosto nam lahko celo škodi. Za vsako 
ceno igrati tenis, da bi zadovoljili po-
slovnega partnerja, a imamo težave 
s hrbtenico, koleni ali ramenom, je 
kratkomalo nezrelo in neumno. Ni-
koli ne moremo početi vsega. Izbirali 
bomo tiste telesne aktivnosti, ki so 
nam blizu, nam koristijo, nas boga-
tijo in krepijo. Ob teku, kolesarjenju 
in plavanju se tudi v Sloveniji vse bolj 
uveljavlja nordijska hoja. Intenzivna 
in enostavna telesna aktivnost, ki ne 
zahteva velikih investicij, izvajamo pa 
jo lahko vedno in povsod. Velja po-
skusiti.
Poletje nas je že povsem ogrelo, pol-
letni rezultati bodo vsak čas jasni, 
pred nami pa je dopust. Izkoristimo 
ga maksimalno. Storimo vse, za dušo 
in telo, za zdravje in srce, zase. Da 
bomo lahko jeseni mirno in brez te-
žav uspešno prevzemali bremena 
managerskega dela in nas bodo po-
slovni uspehi zopet krepili in bogatili. 

prim. Janez Poles, 
dr. med.- internist
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VROČA ŠPORTNA SOBOTA
Športno društvo je 16. junija organiziralo 6. športne igre. V različnih šport-
nih panogah na terenih TRC Jezero se je pomerilo več kot 200 članov dru-
štva. Pripravljeni so bili tudi pohod na Jakec, ki se ga ni udeležil nihče, 
ustvarjalne delavnice za otroke in nordijska hoja.



JUNIJ 2007|35

Igre so se tokrat začele ob 13.30, in ne zjutraj, kot smo bili 
vajeni do sedaj. Kot je povedal predsednik športnega dru-
štva Ludvik Golob, so se za igre v popoldanskem času od-
ločili na podlagi pripomb in predlogov sodelavcev, ki delajo 
v treh izmenah in se v sobotnem dopoldnevu po petkovi 
nočni izmeni niso mogli udeležiti iger. 
Popoldanski čas je tudi bolj primeren za udeležbo iger dru-
žin z otroki. Letošnja odločitev za popoldanske igre je sov-
padla tudi z glasbeno prireditvijo v TRC Jezero, ki bi lahko 
bila primeren zaključek športnih tekmovanj.
Koliko je ta sprememba ugodno vplivala na večjo udelež-
bo, nismo preverjali. Udeležba je bila na ravni tiste iz prejš-
njih let, družin z otroki je bilo precej, večerno dogajanje 
na Turbo masta žuru pa smo tam do 21. ure tako ali tako 
spremljali samo udeleženci športnih iger (!).
Bila je pač sobota, 16. junija, ko so se v Velenju in okoliških 
krajih odvijale številne prireditve športnega in družabnega 
značaja.

AKTIVNOSTI ZA VSE
Igre so se tradicionalno začele s krajšim tekom ter razdelje-
vanjem majic društva in napitkov. Po pozdravu predsednika 
športnega društva, ki je udeležencem predvsem zaželel do-
bro počutje in športne boje na igriščih, so se sodelujoči na 
igrah razkropili po športnih terenih. 
Razveseljivo je bilo, da se je letos za nogomet prijavilo kar 
10 ekip, lani le tri, in vsi nogometaši so zelo pohvalili od-
ločitev, da tekme potekajo na umetni travi pri glavnem sta-
dionu. Tudi zaradi tega ni bilo poškodb, igre pa so potekale 
v športnem duhu.
Veliko sodelujočih je bilo tudi na teniškem turnirju, nekoli-
ko manj ekip kot prejšnja leta pa je sodelovalo v vsakoletni 

prestižni tekmi v raftingu. Zato pa so bili zmagovalci znova 
novi in tekmovanje za osvojitev prehodnega pokala je še 
vedno odprto.
Komur ni bilo do tekmovanja ali je imel dovolj časa, se je 
lahko seznanil tudi z osnovami nordijske hoje.
Tisti na športnih terenih so se, seveda, trudili za čim bolj-
še rezultate, a zmagovalec je vedno le eden. Najboljši so 
prejeli medalje, zmagovalna ekipa v raftingu tudi prehod-
ni pokal, vsi pa golaž in pijačo za potešitev lakote in žeje. 
Žal tega nismo mogli použiti, kot je bilo dogovorjeno, v re-
stavraciji Jezero, temveč pod prireditvenim šotorom, a smo 
lahko tako brez vstopnine prisluhnili Rogaškima slavčkoma, 
Skuterju in Turbo Angels. Gotovo so tudi nastopajoči bili 
veseli tolikšnega občinstva!
Rezultati:
MALI NOGOMET – 1. Transport, 2. Proizvodnja, 3. Priprave 
2, 4. Strokovne službe (sodelovalo je 10 ekip)
ODBOJKA – 1. Odpisani, 2. Strojna služba, 3. Vedno žejni, 
4. Trio Adijo
KOŠARKA -  1. Transport, 2. Priprave, 3. ESD, 4. Rekreacija
TENIS – 1. Jure Goličnik, Zoran Lesnjak, 2. Marko Škarja, An-
drej Goršek, 3-4. Bojan Jevšnik, Jože Spital in Obren Bodiro-
gič, Mijo Dujmovič
STRELJANJE Z LASERSKO PUŠKO – 1. Milan Stevanović, 2. 
Ekrem Đogič, 3. Salih Biščić
MINI GOLF – 1. Savo Osolnik, 2. Marko Ravlija, 3. Suljo Hu-
sanovič
RAFTING – 1. ESD, 2. Priprave 1, 3. Robinoks, 4. Transport
GOKARD – 1. Blaž Kralj, 2. Jure Kralj, 3. Drago Strnišnik, 4. 
Darko Kralj
PIKADO – 1. Peter Robida, 2. Suljo Husanovič, 3. Zdravko 
Mijatovič 
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TENIŠKI TURNIR 
1. julij
Prijavite se za teniški turnir žrebanih ženskih in moških 
dvojic za zaposlene v Premogovniku Velenje in njegovih 
povezanih družbah. Turnir se bo začel v TRC Jezero v ne-
deljo, 1. julija, ob 14.45. Pare bo izbral žreb, športno dru-
štvo pa bo nagradilo najboljše.
Prijave in informacije pri športnem društvu.

POČITNIŠKI TENIŠKI TEČAJ
od 9. do 14. julija
Športno društvo vabi svoje mlajše člane (nad 6 let) v po-
čitniški teniški tečaj na igrišča TRC Jezero.
Tečaj bo potekal od ponedeljka do petka od 9. do 14. ju-
lija, in sicer bo 1 uro, od 9.00 do 10.00, potekalo učenje 
tenisa, pol ure, od 10.00 do 10.30 pa druge aktivnosti z 
žogo pod vodstvom trenerja. 
Cena: 20 €
Informacije in prijave pri športnem društvu do 9. julija. 
Telefon:  899-6424 ali  899-6100, int. 1820.

TERME OLIMIA, AQUALUNA
sobota, 14. julija
Vabljeni na počitniško obarvan enodnevni izlet v Terme 
Olimia s kopanjem v termalnem parku Aqualuna.
Odhod ob 8. uri izpred Rdeče dvorane.
V spremstvu animatorja bo poskrbljeno za zabavo in ma-
lico s hamburgerjem.
Sodelovali boste lahko v:
· hitrostnem spuščanju po drčah,
· tekmovanju v pikadu,
· zabijanju žebljev,
· mini nogometu na travi,
· odbojki na mivki,
· ustvarjalnih delavnicah za otroke.
Odhod iz Aqualune bo ob 17. uri.
Cena: otroci 8 EUR, odrasli 10 EUR
V ceni so vključeni: vstopnina, animator, prevoz, hambur-
ger.
Prijave sprejemamo pri športnem društvu na tel: 03/899-
6424 ali int 1820 do 10. julija.

ŠPORTNO DRUŠTVO

ŠPORTNO DRUŠTVO VABI

16. OLIMPIJSKI TEK
14. junija je športno društvo Premogovnika Velenje 
izvedlo že 16. olimpijski tek, ki ga podpirata tudi 
pokrovitelja MO Velenje in Olimpijski komite Slo-
venije – odbor športa za vse.
V vročem četrtkovem popoldnevu se je teka ude-
ležilo 347 tekačev, kar Velenje uvršča med kraje z 
najbolj množičnimi olimpijskimi teki. Med vsemi 
tekači se jih je 249 odločilo za tek na 3 kilometrski 
razdalji, 79 pa za 6 kilometrsko progo okoli Škal-
skega jezera. Startni strel je sprožil župan MO Vele-
nje Srečko Meh. 
Zmagovalci teka so bili vsi, zato so tudi vsi prejeli 
majice pokroviteljev in diplomo OKS, kar precej pa 
jih je ob koncu teka z žrebanjem dobilo tudi lepe 
praktične nagrade.

REZULTATI TENIŠKE LIGE  2007 

1. LIGA MOŠKI: 
1. Strokovne službe 1 - 10 točk, 2. Transport - 8, 3. 
Zračenje - 4, 4. HTZ IP - 4, 5. Proizvodnja 1 - 2,
6. Klasirnica - 2;
2. LIGA MOŠKI:
1. Priprave - 10 točk,2. ESD - 8, 3. Strokovne služ-
be 2 – 6, 4. HTZ IP 2 – 4, 5. Proizvodnja 2 – 2, 6. 
OUTN – 0;
1. LIGA ŽENSKE:
1. AS (Lesjak, Gomboc) – 10 točk, 2. BREAK (Pet-
erlin, Krofl, Reher) – 8, 3. GRIP (Žagar, Pečovnik) 
– 6, 4. OUT (Lah, Lukaček) – 4, 5. SPIN (Špo-
ljar, Oremuž) – 2, 6. SET (Naveršnik, Podvratnik, 
Druks) – 0.

ZAHVALA

OB SMRTI DRAGEGA OČETA
VINCENCA ŠOŠTARJA
SE ZAHVALJUJEM SINDIKATU IN SODELAVCEM 
PRIPRAV ZA DAROVANO CVETJE IN DENARNO 
POMOČ.

VINKO ŠOŠTAR Z DRUŽINO
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STARTNINA ZA ČLANE ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
PREMOGOVNIKA VELENJE JE 6 EUR.

LEP USPEH VELENJSKIH 
ATLETSKIH VETERANOV
Na stadionu Bonifike v Kopru je bilo 27. maja medna-
rodno prvenstvo Slovenije v hoji in dolgih tekih. 
Tekmovanja sta se udeležila tudi naša sodelavca Bog-
dan Makovšek in Bogdan Podpečan. Nastopila sta v 
hoji na 5.000 m in se odlično uvrstila, saj sta postala 
državna prvaka v tej disciplini, in sicer Bogdan Makov-
šek v kategoriji do 45 let, Bogdan Podpečan pa v kate-
goriji do 40 let.  S tem sta se uvrstila tudi na Svetovno 
veteransko prvenstvo v atletiki, ki bo v italijanskem 
mestu Reccione od 4. – 15. septembra letos. 
Obema sodelavcema za te rezultate čestitamo in jima 
želimo uspešne nastope na svetovnem prvenstvu.

SPONA
KUHINJE

DOSTAVA NA DOM**

VKLJUŒENO V CENO

MONTAÆA V SKLOPU EKIP 
MONTERJEV SPONA***

POŒASNO ZAPIRANJE VRAT
OKOVJA BLUM

STROKOVNO SVETOVANJE 
Z 3D IZRISOM

NUDIMO VAM

PESTER IZBOR BARV 
IN MATERIALOV

POSTAVITEV KUHINJE 
PO VAØIH ÆELJAH

DRÆIMO SE DOGOVORJENIH 
TERMINOV IZDOBAV

ØIROKO IZBIRO BELE TEHNIKE
(BOSCH, GORENJE, MATRIX, NARDI, CANDY, WHIRLPOOL)

** velja za nakup nad 1.250 €

* na leseni del kuhinje

*** velja za vrednost lesenega
dela kuhinje nad 625 €

POLETNI POPUST NA KUHINJE SPONA
TOVARNIØKE CENE-50%*-50%*

-50%*-50%*

-50%*-50%*

-50%*-50%*

-50%*-50%*

Spona inserat BTC 29.5.07:Spona kuhinje  01.06.2007  13:33 Uhr  Seite 1

CELJE, Mariborska 119

-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%
POSEBEN POPUST ZA ZAPOSLENE V PREMOGOVNIKU VELENJE!
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OBVESTILA

FEBRUAR 2007|38

1/4 strani
95 mm x 138 mm

168 €

1/2 strani
200 mm x 138 mm

250 €

1 stran
210 mm x 297 mm

542 € (platnica) 
418 € (notranja stran)

pasica A
210 mm x 25 mm

84 €

logotip
50 mm x 50 mm

34 €
pasica B

95 mm x 25 mm
34 €

CENIK OGLAŠEVANJA



ZAHVALA

OB TRAGIČNI IZGUBI MOJEGA BRATA 
FILIPA KUPREŠAKA 
SE ZAHVALJUJEM SODELAVCEM V OUTN ZA 
IZREČENA SOŽALJA, DAROVANO CVETJE, 
SVEČE IN DENARNO POMOČ TER VSEM, KI 
STE BRATA POSPREMILI NA NJEGOVI ZADNJI 
POTI.

MARKO KUPREŠAK

ZAHVALA

OB BOLEČI IZGUBI BRATA
FRANCA ZALOŽNIKA
SE ZAHVALJUJEM NJEGOVIM SODELAVCEM V 
PODJETJU HTZ ZA DAROVANO CVETJE, SVE-
ČE, IZREČENA SOŽALJA IN DRUGO POMOČ 
OB ZADNJEM SLOVESU.
HVALA ZA GANLJIVE BESEDE, ČASTNO STRA-
ŽO IN SPREMSTVO, GODBI ZA ZAIGRANE ŽA-
LOSTINKE IN SODELAVCEM ZA SPREMSTVO 
NA ZADNJI POTI.

SESTRA JUSTINA HRASTNIK

(V omrežju KRS Velenje, Šoštanja in Polzele)(V omrežju KRS Velenje, Šoštanja in Polzele)



 Priložnost 
za kupce stanovanj 

PV Invest d.o.o.

Za podrobnejše informacije se oglasite v NLB Poslovalnicah:

Velenje, Rudarska 3 
Tatjana Koren (T: 03 899 53 03, E: koren.tatjana@nlb.si), Marija Mašek (T: 03 899 52 49, E: masek.marija@nlb.si),
Šoštanj, Trg svobode 5
Romana Plavše (T: 03 898 49 37, E: plavse.romana@nlb.si, Zlata Praznik (T: 03 898 49 30, E: praznik.zlata@nlb.si),
Mozirje, Na trgu 9
Jožica Žuntar (T: 03 839 17 19, E: zuntar.jozica@nlb.si), Bernarda Korošec (T: 03 839 17 20, E: korosec.bernarda@nlb.si),
Celje, Mariborska 1
Marjana Ivenčnik (T: 03 428 02 09, E: ivencnik.marjana@nlb.si), Darja Zalokar (T: 03 428 02 08, E: zalokar.darja@nlb.si), 
Žalec, Ulica Savinjske čete 1 
Vida Ljubić (T: 03 712 24 08, E: ljubic.vida@nlb.si), Andreja Lakner (T: 03 713 24 01, E: lakner.andreja@nlb.si).

NLB Skupina je donator Bolnišnice Topolšica - za nakup CT aparata.
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ČESTITAMO OB DNEVU RUDARJEV!



OB DNEVU RUDARJEV SO NAM ČESTITALI

Rudarjem želimo »SREČNO« ob prazniku!

Iskrene čestitke!
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Rudarjem čestitamo ob njihovem prazniku 
in želimo SREČNO!

agencija za radioaktivne odpadke



V vsaki nakopani toni premoga je energija rudarja.
 

Vsem rudarjem ob prazniku čestitamo in želimo, da tudi v 

prihodnje s ponosom negujejo tradicijo in simbole stanu.

Bell, d.o.o., Miklavž

�ESTITAMO VAM OB VAŠEM PRAZNIKU  
IN VAM KLI�EMO RUDARSKI SRE�NO ! 

Kolektiv Krevzel instalacije Šoštanj 
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AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

GLAVNO 
MESTO 
TURČIJE

NAJSTNIK
OBJOKAN 
ČLOVEK

3. SOLM. 
ZLOG

MAJHEN
KOLAČ

PROSTOR ZA 
MEJNO ČRTO 

IGRIŠČA

VEČJI AFRIŠKI 
SESALEC, 
PODOBEN 

ŽIRAFI

TKANINA ZA 
PODLOGE

NAJMANJŠI, 
KEMIČNO 
NEDELJIVI 

DELEC SNOVI

VELIK NERED, 
ZMEDA

NOSEK

RASTLINSKA 
DRUŽINA

BILJARDNA 
PALICA

ŽRTVENIK

NIKOLA
TESLA

MALI OGLAS

VRHNJA 
PLAST TAL

PETER ŽONTA

MORALA,
ETIKA

 

AFRIŠKO AZIJ-
SKA JEZDNA 
IN TOVORNA 

ŽIVAL

AZIJSKI
POLOSEL

BRITANSKI 
OTOK V 
IRSKEM 
MORJU

GORSKA 
REŠEVALNA 
NAPRAVA

VELIKA 
AFRIŠKA 

PTICA

GL. MESTO 
ČEŠKE

IZRASTEK NA 
KOŽI SESALCEV

VEČJA, 
OSTRA SKALA

TEHNIČNA 
NAPRAVA

PODJETJE 
ZA ČIŠČENJE 

OBLEK

KOSTNI 
LOK NAD 
OČESOM

VOJAK, KI 
DELUJE NA 

SOVRAŽNIKO-
VEM OZEMLJU

GLAVNI
ŠTEVNIK

BREZNOG
PLAZILEC
MESTO V 

SIRIJI

NEPRAVIL-
NOST V 

SKLADNJI

KRMNA
RASTLINA

IZVIR
UMETNI 

MEDARODNI 
JEZIK

KDOR MOČNO 
PRETIRAVA 
V KAKŠNEM 

POČETJU

CESTNO
VOZILO

NEKDANJA
PLOŠČINSKA

MERA
ORAL

MESTO V 
KOLUMBIJI
VOZILO ZA 

TRANSPORT

SREČKO 
KOSOVEL

ZADNJI, SVA-
RILNI POZIV

EDVARD
GRIEG

OŽJA 
KOŠARA 
Z DVEMA 

ROČAJEMA

LETOPIS
MESTNA 

ČETRT
PLES V 

MASKAH

PRIŽNICA

PRILOGA JE-
DEM Z ŽARA

BRIT. IGR. 
BATES

BREZDO-
MOVINEC

OČAK STARE 
ZAVEZE

PULJSKI
AMFITEATER

MOŠKA FIGU-
RA, KI NOSI 
DEL STAVBE

MODEL 
ZA OBLIKO 

OBLEKE

POD

KULTURNA
RASTLINA

VZDUŠJE

BRST,
POGANJEK

DRUŽABNIK 
SOIGRALEC

MOLIBDEN
ČEŠKI 

PISATELJ
(KAREL)

NIKOLAJ
OMERSA

AMERIŠKI 
REŽISER
(JAMES)

ZAGOZDA
TVORBA V 

PANJU

HRIBOVJE 
NA 

VZHODU 
ZDA

DRUŽINA 
KOŽEKRILCEV

AMERIŠKI 
REŽISER 

(HAROLD)
BOJAN 

EMERŠIČ

PRISTANIŠČE 
ZA

JAHTE

LEGENDARNI 
JUDOVSKI 
PREROK

RECEPT
SLOVENSKI 

KIPAR
(SLAVKO)

POPOLNO-
MA MIRNO 

MORJE
TELOVADEC 

ŠTUKELJ

BROM VERDIJEVA
OPERA

OLJNATA TEKOČINA, 
KI SE UPORABLJA ZA 

RAZSVETLJAVO
ARABSKA POLITIČNA 

STRANKA V SIRIJI

ZMIKAVT, 
KRADLJIVEC

IGRALKA
(RINA)

RUSKI
PISATELJ
(ANDREJ)

RENIJ

NAZIV

Nagradna križanka
Premogovnika Velenje
Napišite geslo iz križanke na dopisnico 
in jo do 19. julija 2007 pošljite 
na naslov: Uredništvo Rudarja, 
Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 
3320 Velenje.

ITALIJANSKI
NAFTNI

KONCERN

JAPONSKI 
CESAR

RUDOLF
NUREJEV

ŽENSKE
PRSI

DRŽAVA 
NA JUGU 

ARABSKEGA
POLOTOKA

ZAMAK-
NJENOST

JAVOR
(LATINSKO)

Nagradna križanka 
Premogovnika Velenje



Č U T  Z A  P R I H O D N O S T

BODITE Z NAMI

PREMOGOVNIŠTVO
JE DEL RASTI 
IN RAZVOJA
ŠALEŠKE DOLINE, 
ZATO PRAZNUJMO
DAN RUDARJEV 
SKUPAJ!

Vabimo Vas na 47. skok čez kožo
v soboto, 30. junija 2007, ob 18. uri.
Začnemo s parado na Titovem trgu ob 17. 30, 
nadaljujemo s skokom čez kožo,
zaključimo z rudarskim piknikom 
ob restavraciji Jezero.


