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UVODNIK

Brez ljudi se vse ustavi

Trije največji izzivi vodenja podjetij v prihodnosti so ljudje, ljudje, ljudje.

Sliši se znano, morda oguljeno, agitatorsko. Pa vendar vsi teoretiki in praktiki vodenja podjetij 
govorijo enako. Vse je v ljudeh. Obstoj, uspešnost, razvoj. 
Ravnanje z ljudmi pri delu, da bodo ti prispevali k razvoju podjetja kar največ, kar zmorejo in 
znajo, je sposobnost, je svojevrstna umetnost. Je občutljiva, kot je občutljiv človek. Veliko lahko 
naredi, veliko lahko da, kadar se čuti potrebnega in kadar lahko v nekem okolju polno zaživi. V 
vseh svojih lastnostih je enkraten in neponovljiv.
Organizacije, ki zmorejo človeka pridobiti za svoje cilje, ideje, naloge, imajo ogromno prednost. 
Razpolagajo namreč z neprecenljivim kapitalom. Za obvladovanje, oplemenitev tega kapitala so 
potrebni dobri odnosi, zaupanje, vlaganje v znanje, odprto komuniciranje.
Kadrovska stroka, stroka ravnanja z ljudmi pri delu išče poti in načine dela z ljudmi, da bodo ti 
osebno zadovoljni in uspešni in bo uspešna tudi organizacija, v kateri delajo.
Ukvarja se z medsebojnimi odnosi, načini vodenja, komuniciranja, s timskim delom, razvijanjem 
človekovih potencialov. Njena naloga je ljudi izobraziti, usposobiti za opravljanje različnih funk-
cij v organizaciji. 
Pomembno je, da zaposleni ve, kaj podjetje od njega pričakuje in prav tako mora podjetje vedeti, 
kakšna so pričakovanja zaposlenih. Danes temu pravimo psihološka pogodba in je prav tako po-
membna, če ne še bolj, kot pogodba o zaposlitvi.
V Premogovniku Velenje s kadrovskimi projekti podpiramo uresničevanje vizije, strategije in de-
lovnih načrtov. Projekti Izboljšanje sistema komuniciranja, Letni pogovori, Prenos znanja, Skrb 
za zdravega delavca in Ali delam dovolj varno so naravnani tako, da bi dosegli slehernega zapo-
slenega, da bi postopno gradili takšno organizacijo, v kateri so vrednote človek, zdravje, znanje, 
uspešnost resnične. 
Cilja vseh projektov sta zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost podjetja.
Del te vizije smo vtkali tudi v projekt Ali delam dovolj varno. Z njim smo kandidirali na sloven-
skem razpisu za najboljši kadrovski projekt. In bili smo izbrani, dobili smo najvišje, prvo mesto.
Na to smo ponosni. Bili smo opaženi v slovenski kadrovski stroki. To nam pomeni velik motiv 
za nadaljevanje dela. Rezultatov našega dela namreč ne moremo izmeriti z metrom ali tehtati s 
tehtnico. So le kamenčki v mozaiku uspešnosti nekega delovnega okolja, ki se mnogo lažje po-
rušijo, kot pa postavijo.

Božena Steiner, 

vodja Razvoja kadrov
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Razvojni projekti morajo 
poceniti proizvodnjo

Razvojna kon-
ferenca je v 

Premogovni-
ku Velenje uve-
ljavljena oblika 
rednega letne-

ga pregleda de-
la razvojnih sku-

pin. Letošnja je 
bila opravlje-

na 6. oktobra, 
na njej pa je bilo 

predstavljenih 
11 projektov, 9 s 

tehničnega po-
dročja in 3 s ka-
drovsko-sploš-

nega.

AKTUALNO 

Kot je uvodoma povedal mode-
rator konference mag. Marjan 

Kolenc, tehnični direktor, je raz-
vojna konferenca vsakoletni pre-
gled največjih razvojnih projek-
tov pred strateško konferenco, in 
to tistih, ki nastajajo v razvojnih 
skupinah. Ob njih pa, seveda, v 
Premogovniku Velenje teče še ve-
liko drugih projektov, katerih po-
tek redno spremljamo.
Mag. Kolenc je še povedal, da je 
zaradi večjih organizacijskih in 
kadrovskih sprememb v zadnjem 
obdobju delo nekaterih razvojnih 
skupin nekoliko zastalo. Vendar 
vodstvo pričakuje, da se bo de-
lo sedaj nadaljevalo normalno in 
prav zato bo potrebnih še nekaj 
organizacijskih sprememb.
Na razvojni konferenci v Zeleni 
dvorani so bili predstavljeni tile 
razvojni projekti: odkopavanje in 
transport premoga ter ekologija 
delovnega okolja (Ludvik Golob), 
avtomatizacija transportnega si-
stema (Marjan Lampret), jamske 
proge (Dušan Čižmek), transport 
in logistika (Božo Tkavc), jam-
sko vrtanje (Bojan Lajlar), ra-
cionalizacija prezračevanja jame 
(Zmago Žibert), elektro podro-
čje (Branko Fošner), letni pogo-
vori (Katja Rak), komuniciranje 

(Diana Janežič) in prenos znanja 
(Natalija Lah) ter raziskovalna 
naloga plinske komponente (Ma-
rijan Lenart).
Predstavitve so bile zanimive 
in so pokazale, da je v podjetju 
zbrano ogromno znanja, izkušenj 
ter idej, kako opremo, napra-
ve, postopke in sisteme narediti 
učinkovitejše, cilji vseh razvojnih 
projektov na tehničnem področju 
pa so varno odkopavanje premo-
ga, reševanje ekoloških proble-
mov in pocenitev proizvodnega 
procesa.
Prav slednje, ovrednotenje teh-
nološkega razvoja, je v zaključ-
ni misli na konferenci pouda-
ril dr. Evgen Dervarič, direktor 
družbe. 
»V preteklih letih je Premogov-
nik Velenje doživel skokovit teh-
nološki razvoj, premalo pa smo 
ga znali kvantificirati. Novite-
te morajo storitve in izdelke na-
rediti cenejše, s tem pa konku-
renčnejše. 
V Premogovniku Velenje moramo 
v skladu s septembra podpisano 
10-letno pogodbo v desetlet-
ju znižati stroške za 15 odstot-
kov. To bomo naredili na več na-
činov, in sicer z letnim dvigom 
produktivnosti za 3 odstotke, z 

zapiranjem jame Škale ter z ob-
likovanjem finančnega stebra za 
vlaganja v nove programe. 
Da bomo lahko vsako leto dvig-
nili produktivnost za 3 odstot-
ke, pa bo treba veliko narediti in 
vodstvo med drugim veliko pri-
čakuje od dela projektnih sku-
pin in njihovih razvojnih projek-
tov, ki naj bi predvsem stremeli 
k cenejšemu, hitrejšemu opravlja-
nju standardnih postopkov, uva-
janju novih, cenejših metod ter 
nabavi in uporabi učinkovitejše 
opreme.
Zavedamo se, da je cokla razvoj-
nega dela mnogokrat funkcional-
na organizacija našega podjetja. 
Vendar je takšna organizacija za-
radi narave dela v jami najbolj 
ustrezna, medtem ko bi veljalo 
na površini vse bolj uveljavlja-
ti fleksibilno organiziranost, za-
to da bi učinkovitejše izrabili vse 
znanje in izkušnje naših sodelav-
cev,« je dejal dr. Dervarič in do-
dal, da bodo na letošnji strateški 
konferenci, ki se bo začela 1. de-
cembra, intenzivno prečesali tu-
di razvojne projekte, predvsem 
z vidika njihovega prispevka k 
zmanjševanju stroškov proizvod-
nje in povečanju produktivnosti.

Diana Janežič
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Strategija TEŠ – premog in 
plin

Termoelektrar-
na Šoštanj je 14. 
oktobra podpi-
sala pogodbo 
s Siemensom 
o dobavi dveh 
plinskih turbin, 
ki bodo dogra-
jene k bloku 5. 
Naložba je oce-
njena na 6,9 mi-
lijarde tolar-
jev, TEŠ pa jo 
bo financirala 
iz lastnih virov 
ter prek najetih 
kreditov. 

Dobavni rok za novi turbini je 
zelo dolg, zato TEŠ načrtuje, da 
bodo prva dela stekla šele leta 
2006. Prvo turbino naj bi tako 
pognali februarja leta 2007, sin-
hronizirali pa dva meseca kasne-
je. Druga turbina bo predvidoma 
priključena na omrežje oktobra 
leta 2007. Z začetkom obratova-
nja plinskih turbin bosta prene-
hala delovati bloka ena in dve, ki 
ju bo med leti 2009 in 2012 na-
domestil nov blok na premog.
Skupna moč novih plinskih tur-
bin, ki bosta zmanjšali tudi vpliv 
TEŠ na okolje, saj bosta delovali 
na podlagi čistejšega energenta, 
znaša 84 mega vatov. Turbini bo-
sta zagotavljali dodatnih 560 gi-
ga vatnih ur električne energije, 
za 17,8 odstotka na kilovatno uro 
pa se bo zmanjšala emisija CO2. 

Razvojni načrt TEŠ v dveh 
variantah

Nakup omenjenih turbin pomeni 
začetek uresničevanja razvojnega 
načrta TEŠ, ki so ga zastavili v 
dveh različicah, obe pa Sloveni-
ji omogočata hitro, konkurenč-
no in ekološko ustrezno pot do 
zagotavljanja dolgoročno zanes-
ljive in varne oskrbe z električ-
no energijo.
Kot je povedal direktor TEŠ 
mag. Uroš Rotnik, je TEŠ pred 
pomembno razvojno prelomni-
co. Med leti 2007 in 2009 po-
teče življenjska doba blokom 1-
3, ki delujejo že od konca 50. let 
in imajo skupaj 305.000 obrato-
valnih ur. Njihov izkoristek pre-
moga je sorazmerno nizek, poleg 
tega so le delno priključeni na 
razžveplalno napravo. 
Drugi razlog za pripravo razvoj-
nega načrta je načrt Slovenije o 
namestitvi elektrarne na plin, ki 
naj bi bila locirana v Kidričevem, 
v Šoštanju pa si prizadevajo, da 

bi jo glede na vso infrastrukturo, 
znanje in izkušnje zaposlenih ter 
dolgoletno tradicijo pridobivanja 
elektrike v Šoštanju postavili na 
njihovo dvorišče.
V Šoštanju so novo strategijo za-
stavili v dveh variantah. Po prvi 
načrtujejo v letu 2007 dograditev 
plinske elektrarne na bloku 5, le-
ta 2008 pa še na bloku 4. Leta 
2009 bi se lotili ureditve kogene-
racije, in sicer zaradi potrebe po 
kontinuirani proizvodnji toplotne 
energije za Šaleško dolino ne gle-
de na dnevni in letni čas. Odjem 
plina za delovanje plinskih tur-
bin mora biti namreč konstan-
ten, TEŠ pa v poletnih mesecih 
in ponoči obratuje z zmanjšano 
močjo, medtem ko je potreba po 
topli vodi stalna.
Investicija bi bila zaključena leta 
2012, ko naj bi na prostoru seda-
njih prvih treh blokov zrasel novi 
blok 6 z zmogljivostjo 500 MW, 
izključno s premogom kot ener-

gentom. Celotna TEŠ bi takrat 
imela moč 1.321 MW.
Pri tem je upoštevana povprečna 
načrtovana količina odkopa pre-
moga 3,8 milijona ton na leto, 
njegov izkoristek pa bo povečeva-
lo dodajanje plina. Kot ocenjuje 

Mag. Uroš Rotnik
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AKTUALNO 

ODKOP/OBRAT na~rt dose`eno +/- % ton na dan

-100/A 172.040 203.750 31.710 118,43 8.859

-20/B 161.000 175.930 14.930 109,27 7.649

Z/II 64.400 54.320 -10.080 84,35 2.362

PROIZVODNJA 397.440 434.000 36.560 109,20 18.870

PRIPRAVE 9.660 11.600 1.940 120,08 504

PREMOGOVNIK 407.100 445.600 38.500 109,46 19.374

PROIZVODNJA SEPTEMBER 2004

mag. Rotnik, ta strategija dobro 
deluje do leta 2013, ko pa (kot 
kaže tudi graf 1) bi TEŠ za za-
dovoljevanje svojih zmogljivosti v 
proizvodnji elektrike potrebovala 
skoraj dvakrat toliko premoga.
Druga varianta razvojnega načr-
ta je v prvem delu enaka prvi, le-
ta 2008 pa bi blok 3 prevezali na 
hladilni stolp bloka 4, na pros-
toru bloka 1 in 2 pa bi postavi-
li plinski blok z močjo 400 MW. 
Tako bi še vedno delovali bloki 3, 
4 in 5 na premog z dodajanjem 
plina, ob tem pa bi postavili blok 
6 na plin, ki je, kot že omenje-
no, predviden v Kidričevem, di-
rektor TEŠ-a pa bi ga raje videl 
v Šoštanju. 
Leta 2010 bi podrli tudi blok 3 

in preostale bloke povezali. Celo-
tna termoelektrarna bi tako ime-
la moč 1.371 MW. 
Kaj takšna varianta razvojnega 
načrta pomeni za Premogovnik 
Velenje? 
Do leta 2008 glede na prvo va-
rianto ne bi bilo sprememb, po 
tem letu pa bi bil zaradi dodat-
ne inštalacije 400 MW moči pli-
na njegov prispevek  k izkoristku 
premoga večji, a ob enakih potre-
bah po premogu, torej okoli 3,8 
milijona ton. TEŠ pa bi z večjim 
izkoristkom premoga ob pomoči 
plina oddajala Sloveniji več elek-
trične energije.
Prednosti tako zastavljene razvoj-
ne strategije TEŠ je več. Cilje bo-
do lahko dosegli z lastnimi kadri 

in kadri znotraj skupine HSE ter 
s finančno konstrukcijo, ki do-
pušča tudi oblike dokapitaliza-
cije in strateškega povezovanja. 
Strateški načrt je zastavljen tu-
di tako, da bi se pri povečanju 
proizvodnje v TEŠ za skoraj 22 
odstotkov emisije CO2 glede na 
izhodiščno leto Kyotskega proto-
kola 1986 zmanjšale za več kot 
milijon ton oziroma s tem bi Slo-
venija izpolnila 80 odstotkov za-
htev Kyotskega protokola.
Mag. Rotnik poudarja, da so 
prednosti takšne razvojne na-
ravnanosti poleg ekonomskih in 
tehnoloških pokazateljev tudi v 
tem, da TEŠ omogoča razvoj Ša-
leške doline, tako z vidika social-
ne stabilnosti in položaja zapo-
slenih kot z vidika regionalnega 
razvoja. 
In še dodaja: »Električne energije 
se skladiščiti ne da. V Sloveniji je 
edino skladišče električne energi-
je velenjski premog. To surovino 
je treba zato zelo racionalno po-
rabljati, da bodo tudi generacije 
za nami še imele lastno električ-
no energijo. 
Zato smo se odločili za kombina-
cijo plinske tehnologije, da iz ene 
tone premoga naredimo čim več 
elektrike.
V TEŠ se ogrevamo za drugo va-
rianto razvojnega načrta, odločila 
pa bo o tem slovenska energet-
ska politika.«

Diana Janežič
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Tudi področje 
inoviranja ni 
imuno na pole-
tne mesece, ko 
večina zaposle-
nih svoje mis-
li preusmerja v 
bolj ali manj od-
daljene kraje in 
išče načine za 
sprostitev in na-
biranje novih 
moči.

Inovacijska dejavnost v vzponu

RAZVOJNO PODROČJE – Inovacijska dejavnost

Glede na povečano gibanje števi-
la prijavljenih idej verjetno lahko 
predvidevamo, da je bila sredina 
leta bolj skopa, da pa so bili naši 
dopusti uspešni tudi z vidika po-
polnitve baterij in povečanja kre-
ativnosti.
V nadaljevanju sledi kratek pre-
gled idej, sugestij oziroma inven-
cij, ki so jih avtorji (in soavtorji) 
prijavili v tem letu!
Odstranjevanje železja iz izko-

panine (Janko Avberšek)
Varovalni pokrov na vsipni-

kih za drva (Janko Avberšek, 
Igor Klinc)
Odbojne plošče (Pavel Sešel)
Uporaba ploterja pri razmno-

ževanju kart in načrtov (Bošt-
jan Škarja)
Arhiviranje in številčenje elek-

tronskih risb (Matjaž Kamenik)
Preureditev presipov gumi 

transporterjev na pripravah 
(Drago Kotnik, Miroslav Lenart)
Vgradnja naprave za izdelavo 

ometa in opaža na vrtalni gar-

nituri GTA in ranžirnem vlaku 
(Drago Kotnik)
Nastavek za stabilizacijo vrtal-

nega stroja za sidranje (Drago 
Kotnik, Anton Firer)
Sprotna priprava prostora pri 

izdelavi proge za zbiralnik vo-

de (Drago Kotnik, Miroslav Le-
nart)
Stranica za zaščito nepohod-

nega dela transporterja SKAT 

pri presipu premoga iz napre-

dovalnega stroja (Drago Kotnik, 
Branko Štumpfl)
Varovanje nepodprtih delov 

hribine na pripravskih deloviš-

čih s kompozitnimi sidri

Direktno daljinsko zapolnjeva-

nje za izdelano protipožarno 

oblogo (Drago Kotnik)
Izdelava niše za montažo kom-

bajna v montažni komori (Dra-
go Kotnik, Rajif Lukavačkić, Mi-
roslav Lenart)
Sprotno vrtanje vrtin in vgrad-

nja alkaten cevi za dopolnjeva-

nje protipožarne obloge (Drago 
Kotnik, Miroslav Lenart)
Izdelava polkrožnega križiš-

ča v odvozni strani montažne 

komore (Drago Kotnik, Miroslav 
Lenart, Mitar Popovič)
Prilagajanje spoja med seg-

menti ločnega podporja v 

stropnem delu pri izdelavi od-

vozne proge (Drago Kotnik)
Sprememba načina odkopava-

nja (Marjan Štumpfel, Branko 
Hribernik, Borut Herodež)
Filtriranje zraka na odkopu 
(Roman Oblak)
Vreča za zbiralnik vode (Ro-
man Oblak)
Transport pepela iz TEŠ na 

OPP (Mustafa Memič)
Šablona za varovanje nepodpr-

tega stropnega dela delovišča 
(Marijan Juvan)
Konzola za lažje rokovanje s 

komandnimi ploščami podajal-

nika panel (Marijan Juvan)
Jasli in presipna vrtina za be-

tonske mešanice iz k. -43 na 

k. –53 (Marijan Juvan)
Varovalni ventil pred vdorom 

vode, mulja ali blata (Marijan 
Juvan)
Prihranek električne energije 

pri transportu izkopanine na 

pripravskih deloviščih (Sanel 
Šabanovič)
Vgradnja brizgalne šobe za na-

nos betonske obloge na kon-

zolo podajalca lokov (Roman 
Oblak, Marjan Nikolič, Simon 
Dobaj)
Preureditev vodilne verige na 

transporterju napredovalnega 

stroja (Drago Kotnik)
Uporaba vode za pranje v za-

prtem sistemu (Peter Majhenič, 
Rajko Pirnat)
Avtomatiziran obrazec za od-

poklic (Matjaž Kamenik)
Menjava prekritja segmentov 

ločnega podporja pri izdelavi 

proge na lokacijah vrtalnih ja-

škov (Drago Kotnik)
Predelava stroja SBS (Roman 

Oblak)
Uravnavanje smernega trans-

porterja s pomočjo gibljive sto-

pe (Ivo Ivić)
Izboljšava diagonalnega brisal-

ca na gumi transportnih trako-

vih (Peter Majhenič)
Magnet za odstranjevanje že-

leznih kosov na energetskem 

vlaku (Marjan Glinšek)
Višinsko merilo za VDL (Ro-
bert Hudolin)
Dušenje zagona ventilatorjev 

pri separatnem zračenju (Ro-
bert Hudolin)
Dodatni montažni zbiralnik 
(Mile Pranič)
Premična križna kretnica (Ivan 
Šimko)
Varovanje izpada vrvi sedežni-

ce (Bojan Ramšak)
Izklop odkopne mehanizaci-

je ob stebrnem udaru (Marjan 
Glinšek)
Veseli nas dejstvo, da se pojav-
ljajo novi inovatorji, ki niso brez 
idej in zamisli, kako posamezno 
aktivnost v procesu, v katerem 
sodelujejo, narediti hitreje, učin-
koviteje, ceneje, z manj okvarami 
oziroma zastoji.
Zelo pomembno je tudi, da se 
ideje oziroma predlogi vedno bolj 
dotikajo vseh poslovnih področij 
ter poslovnih funkcij v podjetju. 
S tem samo dokazujemo, da je 
inoviranje možno na vseh podro-
čjih in ne samo na področju pro-
izvodnje.

Bojan Stropnik, 

vodja razvojnih projektov

Popravek

V Rudarju 8/2004 smo predstavili inovatorja le-
ta Draga Kotnika. Žal smo ga pri navedbi njegove 
izobrazbe »degradirali«, je namreč inženir rudar-
stva in geotehnologije, študij ob delu pa je dokon-
čal leta 2002.
Dragu Kotniku in bralcem se za napako opravi-
čujemo.

Uredništvo
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RAZVOJNO PODROČJE – Turistični grozd

Če pomislimo na vse priložno-
sti, ki jih Slovenija na tem po-
dročju ima, niti ne. Slovenija se 
sicer trenutno še ne more kosa-
ti z neposrednima konkurentka-
ma, kot sta Italija in Avstrija, ki 
sta prepoznavni turistični deželi 
z dolgo turistično tradicijo, ima 
pa kar nekaj konkurenčnih pred-
nosti, ki jih z ustrezno organizi-
ranostjo in s tržnim pristopom 
lahko izkoristi. 
Slovenija se od drugih turističnih 
konkurentov ločuje kot majhna 
in varna država, zelena in čista, 
kulturna in gostoljubna dežela. 
Je edina evropska država, ki lah-
ko na omejenem in relativno hi-
tro dostopnem prostoru ponudi 
izjemno biotsko raznovrstnost, 
bogastvo naravnih vrednot in 
kulturne dediščine ter različnost 
turističnih atrakcij in storitev.
Turizem tudi v razvojnih perspek-
tivah poslovnega sistema Premo-
govnik Velenje zajema pomemb-
no mesto. Ne nazadnje kar tri 
podjetja, kapitalsko povezana s 
poslovnim sistemom Premogov-
nika, iščejo svoje mesto na tem 
področju. Dejstvo, da je le zdru-
ževanje turističnih produktov v 
smiselno zaokroženo celoto ključ 
do uspeha, je botrovalo odločit-
vi, da smo v grozd za razvoj turi-
stičnih destinacij marca letos po-
vezali 12 podjetij in 8 podpornih 
institucij. O tem smo obširneje 
pisali v aprilski številki Rudarja. 
Do danes so se grozdu pridružila 
še 4 podjetja. 
Teritorialno grozd pokriva ob-
močje med Logarsko dolino in 
Velenjem, njegove ambicije pa 
so še širše. Grozd je namreč od-
prt in želi povezovati partnerje 
s celotnega slovenskega prosto-
ra. Ciljni partnerji so ponudniki 
turističnih storitev in turistične 

infrastrukture, ki bi skupaj laž-
je nastopali na domačem in tu-
jem trgu. 
Za razliko od ostalih grozdov na 
področju turizma je Grozd za raz-
voj turističnih destinacij pro-
gramsko odprt. V njem lahko 
najdemo praktično vse turistične 
produkte in tudi vsebine, ki sled-
njim nudijo podporo. In kaj je na 
tem področju novega ?

V okviru grozda je 
formiranih pet projektnih 
skupin

1. Prva projektna skupina se 
ukvarja z organizacijskimi vpra-

šanji grozda. Takšna združba na-
mreč združuje cel niz različnih 
interesov, sicer bolj ali manj kom-
patibilnih, pa vendar za funkcio-
niranje potrebuje zelo jasna pra-
vila ravnanja. 
Tako je nastal pravilnik o projek-
tni organiziranosti, ki opredeljuje 
organe in delovna telesa grozda 
in njihova medsebojna razmer-
ja in pristojnosti. Izdelana je in-
formacijska podpora projektne-
mu delu, skozi katero je na enem 
mestu mogoče spremljati vse ele-
mente dela pri projektih. 
V izdelavi je strategija razvoja 
grozda, ki bo opredelila temelj-
ne razvojne smeri, odgovoriti pa 
bo morala tudi na vprašanje o 
končni statusni obliki združenja. 
Grozd namreč v razmerju z dru-
gimi še vedno nastopa po logiki 
konzorcija, kar samo po sebi ni 
slabost, je pa ovira pri pridobiva-
nju državnih sredstev.
2. Druga projektna skupina se 
ukvarja z vprašanji strategije 

razvoja turističnih destinacij na 
območju delovanja grozda. Gre 
za oceno stanja, razvojnih pri-
ložnosti in potrebnih ukrepov za 
dosego željenega stanja. V okviru 

te skupine dobiva končno obliko 
strategija razvoja gornje Savinjske 
doline, obdelujemo razvojne mož-
nosti RTC Golte in TRC Jezero.
3. Naslednje zelo pomembno po-
dročje je področje skupnih pro-

duktov. Programi so namreč 
tisti, ki bodo potrdili ali ovrgli za-
misel o povezavi podjetij. V zve-
zi s tem je pomembno, da znamo 
prepoznati tiste vsebine in mož-
nosti, skozi katere bi v skupnem 
nastopu lahko vsi imeli več, bi-
li bolj prepoznavni, predvsem 
pa bolj izvirni od drugih. Ob-
močje, ki ga pokriva grozd, je iz-
jemno pestro tako z vidika kraji-
ne kot tudi vsebinskih možnosti. 
Ta projektna skupina pokriva tu-
di področje promocije.
4. Izdelava marketinškega na-

črta ter razvoj in oblikovanje 

lastne blagovne znamke so na-
loge četrte projektne skupine. 
Strategija marketinškega nastopa 
in prepoznavna blagovna znam-
ka sta temeljnega pomena za pre-
poznavnost produktov v poplavi 
turistične ponudbe. Nič ne po-
magajo dobri programi, če zanje 
nihče ne ve.
5. Skupni informacijski siste-

mi so naloga pete projektne sku-
pine. Izdelati portal, ki bo turi-
stu ob vstopu v državo ponudil 
celovito informacijo o možnostih 
preživljanja dopusta, s programi, 
destinacijami, cenami, dostop-
nostjo itd. V ta namen je že za-
kupljena internetna domena, na-
loga projektne skupine pa je, da 
portal zapolni z ustreznimi infor-
macijami.

Savinjsko šaleška regija na 
spletni strani EasyJet-a 

Nizko cenovni letalski prevoznik 
EasyJet dnevno pristaja na letališ-
ču Brnik in z njim v povprečju 120 

Grozd za razvoj turističnih 
destinacij gre naprej

»Nepovezano, 
neinovativno, 

razdrobljeno,« 
se glasi enotna 
ocena stanja v 

slovenskem tu-
rizmu. Pa ven-
dar slovenski 

turizem ustva-
ri okoli 10 od-

stotkov BDP in 
zaposluje pri-

bližno enak od-
stotek aktivne-

ga prebivalstva. 
Veliko? 
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Slovenije v Evropi še 
ne poznajo dovolj

Oktobra sta v 
Slovenijo z Ea-
syJetom prispe-
la Irca dr. Roger 
Derham, publi-
cist in založnik, 
ter njegova so-
delavka Valerie 
Shortland. Med 
drugim sta ob-
iskala tudi Pre-
mogovnik Vele-
nje, Golte, Muzej 
premogovni-
štva Sloveni-
je, njun obisk pa 
je bil tudi prilož-
nost za pogovor 
o njunem pozna-
vanju Slovenije. 

potnikov. Gre za polet med angle-
ški letališčem Stansted in Brnikom, 
v oktobru pa bo odprt tudi let med 
Berlinom in Brnikom. 
Predstaviti se na spletni strani te-
ga prevoznika je postala realna mož-
nost s povezavo med Grozdom za 
razvoj turističnih destinacij in SPOT 
g.i.z. iz Ljubljane, ki ima zakupljeno 
povezavo s to spletno stranjo. 
V ta namen je šest podjetij in dve 
podporni instituciji iz grozda združi-
lo sredstva in podpisalo pogodbo o 
oglaševanju oz. predstavitvi na splet-
ni strani SPOT. Če torej na splet-
ni strani EasyJet-a pod letališčem 
Ljubljana zahtevate več informacij o 
Sloveniji, lahko dobite tudi informa-
cije o Savinjsko šaleški regiji. 
Hkrati je regija dobila možnost ogla-
ševanja neposredno na letališču Br-
nik, koliko potnikov bo dejansko 
vanjo prišlo, pa je odvisno tudi od 
nadaljnjih aktivnosti. Na svetu je 
namreč zelo malo stvari, ki se do-
gajajo slučajno. Za vsakim uspehom 
se skriva ogromno trdega dela. Gre 
pa za zelo konkreten primer širšega 
povezovanja in možnosti, ki iz nje-
ga izhajajo.

Srečko Gračner

Valerie Shortland: »Vedno sem si 
želela spoznati Slovenijo, saj sem o 
njej veliko slišala, zadnje čase pa je 
to tudi popularna destinacija. Spo-
znala sem nekaj vaših sodelavcev, ki 
so prišli na izpopolnjevanje svojega 
znanja angleščine v Emerald Institu-
te v Dublin na Irskem. 
Od njih sem izvedela tudi precej po-
datkov o Premogovniku Velenje, nje-
govi tehnologiji, uspehih in vse to se 
mi je zdelo zanimivo. Pokrajina naju 
je očarala. Videla sva več gradov, ob-
iskala sva Predjamski grad – čudovi-
to! Ugotavljava, da je Slovenija zelo 
bogata, tako glede narave kot zgo-
dovinskih znamenitosti, pa tudi teh-
noloških dosežkov, o čemer sva se 
prepričala z ogledom vašega premo-
govnika in muzeja premogovništva.
Muzej mi je bil zelo všeč. To je za-
klad preteklosti, prejšnjih rodov in 
nedvomno zanimiv za generacije. 
Lahko ga še razvijete, morate pa ga 
promovirati po celem svetu, saj ne 
vem, če je še kje kakšen podoben. 
Takšnega muzeja nikoli ne pozabiš. 
V Slovenijo sva pripotovala z Easy-
Jetom. Potovanje z njim je zelo eno-
stavno, vendar mislim, da ljudje še 
ne poznajo dovolj te možnosti. Mid-

va sva se za obisk Slovenije odločila, 
ker sva že slišala zanjo, mnogo ljudi 
pa ne in sploh ne vedo, kako lepa in 
zanimiva država je to.«
Roger Derham (na fotografiji v 

sredini): »S kolegico Valerie sva 
presenečena nad vsem, kar sva vi-
dela. Dežela je zelo zelena, veliko je 
gozda in to nama je všeč. 
Z ženo imava na Irskem založniško 
podjetje, ne veliko, saj izdava le oko-
li 6 knjig na leto. Toda založništvo, 
izdajanje in tiskanje knjig je pri nas 
zelo drago, zato sva iskala cenejše 
ponudnike in jih našla v Sloveniji. 
Sem tudi pisatelj in iščem navdihe 
povsod… no, vsekakor me je vaša ja-
ma, ki sem si jo z veseljem ogledal, 
navdušila tudi v tej smeri.
Ničesar nisem pričakoval, me je pa 
očarala vsa silna tehnologija, ogrom-
ni stroji, ki so pod zemljo. Spoznal 
sem, da je moja predstava o pod-
zemnem premogovniku tista izpred 
100 let, iz knjig, filmov. To je bilo 
nekaj povsem drugega. Užival sem!
Muzej ima zgodbo, je zanimiv od za-
četka do konca. Vse je tako pristno, 
da lahko podoživiš, kako so ljudje ži-
veli in delali včasih. Izredna zgod-
ba! Vodiči poznajo premogovnik 
kot svoje delovno okolje, zato njiho-
vo pripovedovanje ni naučeno, tem-
več del njihovega življenja. To je ze-
lo privlačno.
Vaša država nudi turistom mnogo 
možnosti za rekreacijo, izlete, ki jih 
na Irskem ali v Veliki Britaniji ni ozi-
roma so že zelo »umetni«. To so, na 
primer, smučanje, konjeništvo, po-
hodništvo, gorsko kolesarstvo, golf 
v čudoviti naravi, hoja, obisk zdravi-
lišč… Vse to je na dosegu roke, tudi 
če živiš v Ljubljani, in poceni. 
Je pa, seveda, vse stvar marketin-
ga, promocije. Midva bova vseka-
kor o Sloveniji doma veliko pripo-
vedovala.«

Diana Janežič
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TEHNIČNO PODROČJE – Taktična gasilska vaja

Nadzornik, ki je opazil požar, je 
takoj obvestil dežurnega Premo-
govnika Velenje, ta je obvestil de-
žurnega Prostovoljnega gasilske-
ga društva Velenje s poklicnim 
jedrom (PGD), istočasno pa ak-
tiviral tudi gasilce Prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva 
(PIGD) Premogovnik Velenje. 
Poveljnik PIGD Premogovnik Ve-
lenje Branko Špeh je odredil ko-
mandno mesto in se napotil na 
ogled nastale situacije, pri tem 
se je javil tudi dežurnemu Pre-
mogovnika.
Ugotovil je, da se v transportnem 
rovu nahaja pogrešana oseba, da 
je požar zajel transportni rov in 
da obstaja možnost razširitve po-
žara in eksplozije.
Za zavarovanje ogroženega po-
dročja je bilo treba umakniti lju-
di z ogroženega območja. Dežur-
ni elektrikar je izklopil električno 

energijo za ogroženi objekt.
Dva napada so izvedli gasil-
ci PIGD Premogovnik z vozilom 
MAN GVC 24/50. Iz vozila GVC 
24/50 so razpeljali »B« cevi do 
trojaka. Od trojaka so izvedli pr-
vi napad (trije gasilci z izolirni-
mi dihalnimi aparati) v prosto-
re DIK 301. Za upravljanje pri 
trojaku je ostal en gasilec. Dru-
ga napadalna skupina iz vozi-
la TAM GVC 16/25 (trije gasil-
ci z izolirnimi dihalnimi aparati) 
se je medtem pripravila in čakala 
na komando vodje intervencije. 
Medtem je vodja intervencije že 
dobil prve podatke o požaru.
Prvi napad je javil, da je požar 
omejen in da so naleteli na po-
grešano osebo, takoj so aktivirali 
drugi napad. 
Z nosili so vstopili v objekt, po-
iskali pogrešano osebo in jo od-
nesli iz objekta. Nato so se vrni-

li v objekt in začeli z gašenjem iz 
hidranta št. 6.
Treba je bilo urediti tudi napa-
janje gasilskega vozila GVC 24/
50 in vozila GVC 16/25 z vodo iz 
zunanjega hidrantnega omrežja. 
Napajanje je izvedel en gasilec. 
Za pravilno delovanje sistema 
pri vozilih GVC 16/25 in 24/50 
je bil odgovoren voznik - stroj-
nik vozila.

Po požaru še razlitje 
nevarnih snovi

Med parkiranjem gasilskega vozi-
la GVC 16/25 pa je prišlo do tr-
ka vozila s sodom, napolnjenim 
z oljem. Pri padcu se je sod tako 
poškodoval, da je pričelo olje iz-
tekati po površini in naprej v lo-
vilne jaške. 
Ker je bil lovilni jašek poln vo-
de zaradi gašenja požara, je za-

Požar na objektu 301-DIK in 
razlitje nevarnih snovi

V torek, 19. ok-
tobra, ob 16. uri 

je prišlo do po-
žara v objektu 

301, to je na no-
vem izvozu pre-

moga. 

Na mesto požara sta prihiteli dve gasilski vozili, eno od njih  pa je po nesreči prevrnilo sod z nevar-
nimi snovmi (vse fotografije Dušan Reberčnik).
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čela voda, pomešana z oljem, iz-
tekati v reko Pako. Gasilci PIGD 
Premogovnik nimajo ustrezne 
opreme za reševanje pri razlitju 
nevarnih snovi, zato je vodja in-
tervencije poklical na pomoč ga-
silce PGD Velenje. Ko so le-ti pri-
speli na kraj nesreče z vozilom 
TV2D, so zavarovali mesto nesre-
če in začepili iztok vode v Pako. 
Medtem se je posadka v povelj-
niškem vozilu zapeljala naprej 
po industrijski cesti in postavila 
pivnike na Pako. Gasilci iz vozi-
la GVC 16/25 pa so posuli okoli-
co razlitja olja z absorbentom in 
počistili oljni madež. Strokovnja-
ki iz ERICa so vzeli vzorce vode 
za analizo.
Kot je povedal Samo Žolger, 
predsednik PIGD Premogovnik 
Velenje, je bilo delo med gasil-
ci PIGD Velenje in poklicnim je-
drom PGD Velenje zelo uskla-

jeno. V končni fazi se je vaja 
končala, kot so pričakovali. Se 
pravi zelo dobro, z namenom si-
mulacij izrednih razmer.
O vaji so bili obveščeni tudi orga-
ni v MO Velenje, in sicer: Cen-
ter za obveščanje Celje 112, Poli-
cijska postaja Velenje, Inšpekcija 
mestne občine Velenje, Reševal-
na postaja Velenje ter Ribiška 
družina Velenje. Poleg naštetih 
so v vaji tudi aktivno sodelova-
li strokovnjaki ERICa.
Njihov namen je bil: pripraviti 
in organizirati praktično vajo po 
planih ukrepanja v izrednih raz-
merah, preveriti delovanje gasil-
ske enote Premogovnika in PGD 
Velenje ob nastanku  požara (v 
izrednih razmerah), usposobi-
ti vodjo intervencije za povelje-
vanje in vodenje v intervencijah 
pri gašenju požara, medseboj-
no spoznavanje opreme, s kate-

ro razpolagajo omenjene gasilske 
enote, zaposleni v Premogovniku 
Velenje in ERICu, spoznavanje 
objektov na območju DIK, po-
sebej novega objekta 301 z okoli-
co, nadalje preizkusiti hidrantno 
omrežje  v okolici tega objek-
ta in preveriti sposobnost var-
nostnikov HTZ v primeru izred-
nih razmer.
»V analizi vaje smo preverili 
predhodno povedani namen vaje, 
dogovorili smo se za pisno ana-
lizo vaje, po predhodno določe-
nih segmentih. V celoti pa smo s 
kratko analizo ob koncu vaje oce-
nili, da je vaja potekala po pla-
nu ukrepanja v izrednih razme-
rah ter da je potrebno določena 
priporočila iz videnega in predpi-
sanega upoštevati pri nadaljnjih 
aktivnostih na teh projektih,» je 
še dejal Samo Žolger.

Dragica Marinšek

Za delo z nevarnimi snovmi so si morali gasilci 
nadeti posebna zaščitna oblačila.

Strokovnjak ERICa je za analizo vzel vzorce vo-
de, pomešane z nevarno snovjo.
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KADROVSKO-SPLOŠNO PODROČJE – HRM konferenca

Zvezda Premogovnika Velenje 
zablestela

Podelitev nagrade za najbolj-
ši HRM projekt je letos poteka-
la drugič zapored, lansko leto je 
nagrado kot prvi zmagovalec do-
bil projekt Krožki kakovosti Bol-
nišnice Golnik. Kot so povedali 
organizatorji nagrade za najbolj-
ši HRM projekt, se je letos prija-
vilo 10 podjetij s svojimi projek-
ti, ki so bili vsi zelo kvalitetno 
zastavljeni. 
Strokovna komisija, katere pred-
sednica je bila Karmen Gorišek 
iz podjetja Racio Razvoj, je pode-
lila drugo nagrado Merkurju za 
projekt informatizacije letnih po-
govorov in Savi za projekt e-uče-
nja, tretjo nagrado pa je prejelo 
podjetje Oria Computers. 
Podelitev nagrade je potekala v 
diskoteki hotela Perla, prvo na-
grado pa je v imenu celotne 
projektne skupine prejel Jan-
ko Lukner, direktor kadrovsko-
splošnega področja. Ta nagrada 
je veliko priznanje strokovne jav-
nosti kadrovskim strokovnjakom 
Premogovnika Velenje, saj je do-
kaz, da resnično spadamo v vrh 
slovenske kadrovske elite.
Kot je dejal vodja krovnega pro-
jekta Ali delam dovolj varno 
mag. Marjan Kolenc, tehnični 
direktor, v Premogovniku Vele-
nje ocenjujemo, da je število ne-
zgod še vedno visoko, čeprav ob 
raznih dejavnostih na področju 
varnega dela že nekaj let beleži-
mo ugodne trende upadanja šte-
vila nezgod. 
»Nato se je predlani ta trend obr-
nil, kljub dolgoletnemu izvajanju 
tehničnih ukrepov za izboljšanje 
varstva pri delu,« pravi Kolenc. 
»To nas je prisililo k razmišljanju, 
kaj bi še lahko naredili za večjo 
varnost na delovnem mestu, saj 
smo ocenili, da smo na tehnič-
nem področju že precej izčrpali 
večino možnosti. 

Pri nezgodah smo tudi opazi-
li, da je velik delež takšnih, kjer 
so vzroki za nesrečo slaba orga-
nizacija dela, lastna nepazljivost, 
nekoordinirano delo, kršitev de-
lovnih obveznosti in navodil. So-
razmerno malo nezgod je zara-
di vzrokov v delovnem okolju ali 
pripomočkov za delo. Želeli smo 
vsebino projekta zastaviti tako, 
da bi se vsak zaposleni vprašal: 
»Ali bom prišel zdrav, nepoško-
dovan z delovnega mesta?«. 
To ni projekt, pri katerem bi bi-
lo potrebno reševati nek tehnični 
problem, ampak opozarja na od-
nos zaposlenih do dela, zato mo-
ra biti glavna teža projekta na 
vsebinah, kot so motivacija, ko-
munikacija, izobraževanje in in-
formiranje.«   
Milena Ahtik, psihologinja in 
vodja podprojektne skupine Pro-
mocija zdravja, je bila ob podelit-
vi nagrade zelo vesela: »Ta nagra-
da je priznanje, da je naše delo 
ocenjeno kot zelo dobro tudi v 
krogih strokovnjakov izven Pre-
mogovnika Velenje. Je potrditev, 
da smo k problemu sistematično 
pristopili in stvari dobro zastavi-
li. Verjamem, da bomo z vestnim 
izpolnjevanjem zastavljenih ak-
tivnosti in podporo vodstva te-
mu projektu dosegli zastavlje-
ne cilje.« 

Prepoznavanje talentov, 
dobro delo z ljudmi

Rdeča nit HRM konference so bi-
li »novi izzivi kadrovske funkci-
je«, s katerimi se je spopadalo 20 
predavateljev na devetih preda-
vanjih in šestih delavnicah. Med 
imeni predavateljev smo zasledi-
li veliko znanih imen slovenskih 
strokovnjakov na področju uprav-
ljanja s človeškimi viri, največ 
navdušenja pa je s svojim nasto-

pom požel strokovnjak evropske-
ga formata Pasquale Mazzuca.
In kaj je tisto, s čimer je navdušil 
ta strateg za korporativno uprav-
ljanje s talenti? Predvsem s svo-
jim sproščenim nastopom in si-
stematičnim pristopom, kar je 
dokazovalo njegove dolgoletne 
izkušnje na različnih vodstvenih 
položajih. Kot največji izziv ka-
drovikov je predavatelj označil 
ohranjanje in pridobivanje no-
vih talentov v podjetju, kar pa 
je možno le v tesni povezavi z 
vodstvom podjetja. Veliko podje-
tij govori o upravljanju s talenti, 
le neznaten odstotek pa ima po-
stavljen celovit sistem upravlja-
nja s talenti. 
Mazzuca se je najbolj posvetil 
problematiki prepoznavanja in 
razvoja talentov v lastnem pod-
jetju. Osnova za prepoznavanje 
talentov je vsekakor celovit si-
stem ocenjevanja delovne uspeš-
nosti. Dober sistem ocenjevanja 
delovne uspešnosti mora zago-
tavljati napredovanja najboljših, 
zagotavljati mora povratne in-
formacije in nuditi usposablja-
nja, pomaga ohranjati zaposle-
ne v podjetju in premešča ljudi, 
ki ne dosegajo standardov za de-
lovna mesta. V takšnem sistemu 
imajo največjo vlogo linijski vod-
je, ki bi se morali osredotočati na 
potenciale zaposlenih in ne le na 
njihove slabosti. Dober vodja ne 
jemlje svojih prepričanj in pred-
videvanj kot edino pravilnih. Ze-
lo dobro obvladuje raznolikost in 
se uči iz napak. Vodja mora biti 
sposoben obvladovanja različnih 
ljudi in mora se znajti pri reševa-
nju konfliktov. 
Zelo zanimivo predavanje za vsa-
kega kadrovika je bilo predavanje 
Andreja Kohonta o kompetenč-
nih profilih slovenskih strokov-
njakov za ravnanje z ljudmi pri 

Zvezda Premo-
govnika Vele-

nje zablestela 
na 7. konferen-
ci upravljanja s 
človeškimi viri.

V okviru 7. HRM 
(Human Resour-
ce Management 

= upravljanje s 
človeškimi vi-

ri) konference, 
ki je potekala 7. 

in 8. oktobra v 
Novi Gorici, so 

podelili tudi na-
grade za naj-

boljše HRM pro-
jekte leta 2004. 
Med zmagoval-

ce se je tokrat 
zapisal tudi Pre-
mogovnik Vele-

nje, ki je v hudi 
konkurenci slo-
venskih podje-
tij s projektom 

Ali delam dovolj 
varno odnesel 
prvo nagrado. 
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delu. Predavatelj je prišel do za-
nimivih ugotovitev glede razlik v 
kompetenčnih profilih za direk-
torje kadrovskega področja, vodje 
oddelkov na kadrovskem podro-
čju in strokovnjakov za kadrov-
sko področje. 
Pri kompetenčnem profilu za di-
rektorja področja je najpomemb-
nejša kompetenca mreženje, 
sledijo vodenje, strateško razmiš-
ljanje, timsko delo, komunikativ-
nost in upravljanje sprememb. 
Pri vodjih oddelkov je najbolj za-
želena kompetenca strokovnost, 
nato pa se vrstijo usmerjenost 
k ljudem, timsko delo, komuni-
kativnost in usmerjenost k re-
zultatom. 
Za strokovnjake je najpomemb-
nejša kompetenca projektno vo-
denje, ki prevladuje nad strokov-
nostjo, usmerjenostjo k ljudem, 
komunikativnostjo, mreženjem 
in timskim delom.
Presenetljive rezultate nedenar-
nega nagrajevanja v podjetju Re-
voz nam je predstavil Albin Kuž-
nik. V podjetju Revoz imajo zelo 
nizko odsotnost z dela, izmerjeno 
zadovoljstvo delavcev pa je nad 
slovenskim povprečjem. 
Najbolj pa se Revoz ponaša z 
učinkovitimi delavci, saj so šesti 
v Evropi po številu proizvedenih 
vozil na delavca med vsemi kon-
struktorji, ki imajo tovarne v Ev-
ropi. Osnovno orodje vodij za de-
lo z zaposlenimi je letni pogovor, 
katerega so začeli uvajati že pred 
leti in se je sedaj že zelo dobro 
uveljavil pri vseh zaposlenih. Naj-
pomembnejša vloga vodje v Re-
vozu je ta, da se ukvarja z ljudmi, 
kar potrjuje tudi podatek o izob-
raževanju, saj so se je lani vsak 
vodja v Revozu poprečno izobra-
ževal 200 ur izven delovnega ča-
sa na področju vodenja ljudi. 
Zelo so ponosni na sistem ne-

denarnega nagrajevanja zaposle-
nih, kjer na prvi stopnji podelijo 
pisno pohvalo, naslednja stop-
nja nagrade so darila iz Rena-
ultovega butika v treh različnih 
vrednostnih skupinah, najbolj 
zaslužni delavci pa dobijo tudi 
brezplačno uporabo večjega av-
tomobila čez vikend in večerjo za 
vso družino v dobri restavraciji. 
Delavca lahko za nagrado predla-
ga vsak in ne le vodja. 
Za osebnostno rast udeležencev 
delavnice je poskrbel Robert Kr-
žišnik, ki nas je uvedel v reševa-
nje konfliktov. Do konflikta pri-
de vedno takrat, ko interesov 
dveh oseb ne moremo uresničiti 
v istem času in prostoru. 
V 90 odstotkih primerov, ko se 
ljudje znajdemo v konfliktu z ne-
kom drugim, se nehamo obnašati 
razumsko, ampak v nas prevlada 
čustveno, iracionalno razmišlja-
nje. Tak način razmišljanja je pod 
vplivom naše osebne zgodovine 
oziroma strahu, ki izvira iz ne-
gativnih izkušenj, ki smo jih do-
živeli. Zato je reševanje konflik-

tov zelo težko, saj nam že majhni 
konflikti dajejo priložnost projici-
ranja naših velikih strahov v dru-
ge ljudi. Ob vsakem konfliktu je 
za razreševanje potrebno jasno 
komuniciranje, ampak ne tako, 
da ostalim sodelavcem tožimo, 
kako slab je sodelavec, s katerim 
smo v konfliktu. 
Komuniciranje o konfliktu mora 
potekati s tistimi sodelavci, s ka-
terimi imamo konflikt, saj je to 
predpogoj za razreševanje kon-
flikta. Vedno pa je za ugodno 
razrešitev konflikta treba najprej 
začeti z delom pri sebi in objek-
tivno pogledati, kako smo sami 
pripomogli k zaostrovanju kon-
fliktov.
To je bila le kratka predstavi-
tev nekaterih najbolj zanimivih 
in za nadaljnje uspešno delo na 
kadrovsko-splošnem področju v 
Premogovniku Velenje koristnih 
predavanj. Žal ni mogoče pred-
staviti vseh predavateljev in nji-
hovih vsebin, saj bi potem bil 
Rudar res preobsežen.

Katja Rak

Letošnji nagrajenci, od leve: Bojan Škof, Merkur, Maja Bradeško, 
Sava, Janko Lukner, Premogovnik Velenje, Sonja Klopčič, Oria 
Computers, Karmen Gorišek, predsednica strokovne komisije, 
Danijela Brečko, direktorica GV Izobraževanje.
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Stik med zaposlenimi v 
elektrogospodarstvu

Oktobrsko se-
jo uredniškega 
odbora Rudar-
ja smo zastavi-
li nekoliko dru-

gače. 
Skupaj s časo-
pisnim svetom 

Našega stika, in-
ternega časo-

pisa ELES-a, in 
komunikacij-

skim kolegijem, 
ki izdaja Energi-
jo Holdinga Slo-

venske elek-
trarne, smo v 

hotelu Barbara 
v Fiesi organi-

zirali družabno 
in izobraževalo 

srečanje članov 
vseh treh orga-

nov. 

NAŠ GOST – Brane Janjić

V izobraževalnem delu nam je 
mag. Danijela Brečko, direkto-
rica GV Izobraževanja, predstavi-
la pomen čustvene inteligence, 
Jure Struc, sodelavec agencije 
SPEM pa je predstavil vidike ko-
municiranja v energetiki.
Srečanje smo izkoristili tudi za iz-
menjavo izkušenj in navezovanje 
stikov med člani obeh organov, 
ki se ukvarjata s podobno nalo-
go: izvajanjem internega komu-
niciranja v podjetjih v energetiki. 
Da bi izvedeli, kako se komuni-
ciranja lotevajo pri časopisnem 
svetu in časopisu Naš stik, smo 
na pogovor povabili glavnega in 
odgovornega urednika Našega 
stika Braneta Janjića.

Rudar: »Kdo so člani časopis-

nega sveta in kako ta organ 

deluje?«

Janjić: »Časopisni svet sestavlja 
20 ljudi, ki so predstavniki svo-
jih podjetij v elektrogospodarstvu 
Slovenije. Takšna sestava je osta-
la tudi po tem, ko se je del pod-
jetij, to so proizvodna podjetja, 
združil v Holding Slovenske elek-
trarne in ti kolegi še posebej se-
stavljajo komunikacijski kolegij, 
ki sodeluje pri nastajanju časopi-
sa HSE Energija.
Poleg omenjenih so člani časo-
pisnega sveta še predstavniki 
projektantske organizacije IBE, 
Informatike in Elektro inštitu-
ta Milan Vidmar. Naša »družba« 
je torej zelo pestra, vsem pa je 
skupno, da delamo na področju 
energetike.
Žal sta ta pestrost in teritorialna 
oddaljenost večkrat tudi oviri za 
naše delo. Dobiti skupaj enkrat 
na mesec vse te ljudi, ni lahko, 
zato v našem uredništvu pripra-
vimo predlog vsebine nove šte-
vilke Našega stika, s tem pred-
logom na seji člane seznanimo 

ter prosimo za dodatne predlo-
ge. Teh nekaj je, želeli pa bi jih 
veliko več. 
Predvsem bi želeli dobiti zgodbe, 
zanimive sogovornike, dogodke, 
skratka to, kar vedo ljudje, ki de-
lajo v posameznem podjetju.
Poleg tega bi večkrat želeli v 
uredništvu sodelovanje članov 
časopisnega sveta tudi kot dopis-
nikov, a ljudje so različnih profi-
lov in imajo različne redne delo-
vne obveznosti, zato v tej vlogi 
redko nastopajo. 
V nekaterih podjetjih izdajajo 
tudi svoja interna glasila in ta-

ko z njimi pokrivajo svojo inter-
no javnost. Taki časopisi izhaja-
jo v Elektro Gorenjski, Elektro 
Ljubljana, Elektro Maribor, TEŠ, 
TET, HSE.«
Rudar: »Naš stik je leta 2000 

praznoval 40-letnico izhajanja 

in ocenjen je bil tudi kot do-

bra strokovna revija na podro-

čju energetike. Kakšen časopis 

je sedaj v tvojih očeh?«

Janjić: »Ta časopis – izhajal je 
pod različnimi imeni - se je ved-
no prilagajal organizacijskim 
spremembam v elektrogospo-
darstvu, vedno pa ga je izdajala 

Brane Janjić
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krovna organizacija. Z ustanovit-
vijo ELES-a leta 1990 je ta dejav-
nost prešla vanj in tu ostala. Pol-
ožaj uredništva je specifičen, saj 
smo novinarji zaposleni v enem 
podjetju, ELES-u, delujemo pa 
na področju internega komuni-
ciranja, ki vključuje celo paleto 
podjetij, tako proizvodnih, distri-
bucijskih in drugih.
Z Našim stikom pokrivamo okoli 
6.500 zaposlenih v vseh teh pod-
jetjih in ocenjujejo ga, tako bral-
ci kot direktorji podjetij, kot edi-
no povezovalno sredstvo znotraj 
nekdanjega elektrogospodarstva 
Slovenije ter ga želijo ohraniti.« 
Rudar: »Merite branost Naše-

ga stika?«

Janjić: »Zaradi omejenosti sred-
stev nismo nikoli naredili obšir-
ne ankete s pomočjo zunanje in-
stitucije, smo pa sami naredili 
nekaj internih raziskav. Pri tem 
sta morda vprašljivi kvaliteta in 
kredibilnost takšnih anket, za-
to težko govorim o pravih po-
datkih.
Sicer pa glede na odzive bral-
cev pri stikih z njimi, telefon-
ske klice, odjem časopisa, tudi 
želje upokojencev, da bi ga preje-
mali, ocenjujemo, da je Naš stik 
bran.«
Rudar: »Koliko vas je v ured-

ništvu oziroma koliko vas 

ustvarja časopis?«

Janjić: »V uredništvu smo tri-
je novinarji – jaz kot novinar in 
urednik, Minka Skubic in Miro 
Jakomin, potem pa še Tomaž Sa-
jovic, ki opravlja operativne nalo-
ge v uredništvu. Oblikovalec in 
lektorica sta zunanja sodelavca, 
prav tako smo trženje oglasnega 
prostora oddali zunanji agenciji, 
zunanja sodelavka je tudi Simo-
na Bandur, ki pripravlja prilogo 
Našega stika.

Glede na obširnost področja in 
veliko podjetij, ki jih moramo po-
krivati, tudi terensko po celi Slo-
veniji, imamo razdeljene naloge. 
Tako Minka Skubic pokriva ter-
moproizvodnjo, Soške elektrarne 
in JE Krško, Miro Jakomin di-
stribucijo in Savske elektrarne, 
jaz pa krovne vsebine, ELES in 
Dravske elektrarne. 
Vsa ta področja so tudi zelo kom-
pleksna in lažje je spremljati do-
gajanja, če tematiko in proble-
matiko posameznega področja 
poznaš.«
Rudar: »Kam v hierarhi-

ji ELES-a spada vaše uredni-

štvo?«

Janjić: »Organizacijsko smo del 
vodstva in smo neposredno od-
govorni direktorju. Smo del se-
kretariata in odnosov z jav-
nostmi in v tej službi skrbimo 
z drugimi sodelavci za vse obli-
ke komuniciranja z notranjo jav-
nostjo in zunanjimi javnostmi. 
Torej pripravljamo tudi vse do-
godke, novinarske konference, 
sporočila za javnosti…«
Rudar: »Kdo financira izdaja-

nje Našega stika?«

Janjić: »Vsa podjetja, katerim 
je namenjen. ELES skrbi za po-
krivanje kadrovskega dela, torej 
plače članov uredništva, stroški 
časopisa, to je priprava, obliko-
vanje, tisk, distribucija, pa se de-
lijo po podjetjih glede na število 
prevzetih izvodov. 
Posamezna podjetja pa se sama 
odločijo, komu vse bodo pošilja-
la izvode Našega stika – nekatera 
jih namenjajo le zaposlenim, dru-
ga tudi svojim upokojencem in še 
kakšnim drugim javnostim.«
Rudar: »Del stroškov pokrivate 

tudi z oglaševanjem, saj nekaj 

strani v Našem stiku tržite.«

Janjić: »V časopisu smo največ 

10 strani, letošnje povprečje stra-
ni pa je 80, namenili oglasom. 
Ta prostor za nas trži zunanja 
agencija, saj tega posla novinar-
ji ob svojem delu ne bi zmogli, 
poleg tega ta dejavnost ni združ-
ljiva z novinarsko. Naš cilj je bil, 
seveda, prispevati nekaj prihod-
ka, vendar še nismo zelo uspeš-
ni. Povprečno pokrijemo z rekla-
mami 3 strani.«
Rudar: »Kakšna pa je vsebin-

ska zasnova Našega stika?«

Janjić: »Načeloma naj bi pokri-
val vsebine iz celotnega elek-
trogospodarstva, glede na to da 
imajo nekatera podjetja, kot sem 
že omenil, tudi svoje časopise, ki 
pokrivajo interne vsebine, se Naš 
stik loteva globalnih tem. 
V ospredju je vedno »tema me-
seca«, kjer obdelamo pomemb-
no vsebino, dogodek na panožni 
ravni in jo prikažemo tudi z vi-
dika pomembnosti za posamez-
no podjetje. Pri tem je vključenih 
več akterjev, njihova mnenja… 
Druge vsebine pa zajemajo aktu-
alne dogodke po podjetjih, pred-
stavljamo zanimive sogovornike s 
poklicnega ali privatnega podro-
čja. Pri tem novinarji na eni stra-
ni sami iščemo te vsebine, vesel 
pa sem, da čedalje več pobud do-
bivamo z druge strani, takšni po-
samezniki se tudi sami javijo in 
to je dobro.«
Rudar: »Naš stik ima tudi red-

no prilogo Pogled po Evropi.«

Janjić: »Da, to prilogo za nas 
ureja zunanja sodelavka. Ko smo 
prilogo zastavili, smo ugotovili, 
da v uredništvu tega dela ne bo-
mo zmogli sami. Gradiva je sicer 
na voljo veliko, dela z njegovim 
iskanjem, izbiranjem zanimivih 
vsebin, obdelovanjem in prevo-
di tujih besedil pa tudi. 
Priloga je nastala ob prvem spo-
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gledovanju Slovenije z Evropsko 
unijo, slovensko elektrogospodar-
stvo pa je na drugi strani v ev-
ropski energetski sistem že dolgo 
vključeno. Zato smo želeli s po-
sebno prilogo seznanjati bralce z 
gibanji, s trendi, z novostmi, do-
brimi praksami v Evropi na tem 
področju in, seveda, ob tem dela-
ti tudi primerjave s Slovenijo.«
Rudar: »Ali vodstva podjetij 

vplivajo na vsebino Našega sti-

ka, bodisi s pobudami bodisi s 

kritikami?«

Janjić: »V nekaterih podjet-
jih bolj, v drugih manj, vseka-
kor pa največ prek svojega čla-
na časopisnega sveta in najbolj s 
tem, da predlagajo zapis kakšne-
ga dogodka, v negativnem smis-
lu, torej s pritiski na člane, kriti-
kami pa ne. 
Bi si pa v uredništvu vsekakor 
želeli več pobud vodstev, s čimer 
bi ta izražala večje zavedanje po-
mena komuniciranja z zaposleni-
mi tudi prek časopisa. Poleg te-
ga vodstva vseh podjetij nimajo 
izdelanih osnovnih komunikacij-
skih sporočil, ki naj bi jih v ener-
getiki komunicirali enotno, torej 

tudi v Našem stiku težko sporo-
čamo enotna stališča, ki veljajo 
za panogo v celoti. Smo pa pri-
pravljeni to storiti. Vse nas na-
mreč povezujeta energetika kot 
področje in sistem, v katerem 
smo povezani, in eden brez dru-
gega ne moremo.«
Rudar: »Kako si ti, kot ured-

nik, zadovoljen s časopisom?«

Janjić: »Ha, vedno bi bilo lahko 
bolje in zavedam se, da bi lah-

ko naredili še več. Omejitvi sta 
pomanjkanje kadrov in časa. Že-
lim si boljšega sodelovanja s čla-
ni časopisnega sveta in z njihovi-
mi kolektivi, več idej za zanimive 
članke… 
Eno so želje, drugo pa realne mož-
nosti, da vsak mesec izide časopis 
na 80. straneh. V to je vtkanega 
veliko dela veliko ljudi.«

Diana Janežič

Spodbujajte povratne infor-

macije

Ena izmed stvari, ki jih vodje ve-
likokrat spregledajo, je povratna 
informacija. Zaposleni  včasih ni-
ti ne vedo, da pri delu delajo na-
pake in ker jih nihče na to ne 
opozori, jih ponavljajo. Zaradi 
slabe komunikacije med mened-
žerji in zaposlenimi prihaja do iz-
gubljanja časa. Pri delu moramo 
spodbujati dajanje povratnih in-
formacij in vzpostaviti klimo, ki 
bo spodbujala zaposlene, da bo-
do prispevali ideje, reševali pro-
bleme in postavljali vprašanja. 

Povratna informacija mora biti 

jasna, kratka in konkretna 

Za dobro opravljeno delo ne 

zadošča, da rečete: «Dobro 

narejeno!« Povejte, kaj je v nekem 

projektu res dobro funkcioniralo 

in kje vse bi lahko uporabili 

pridobljene izkušnje. Inovativen 

pristop k trženju je, na primer, 

pripomogel, da je podjetje pridobilo 

pomembno stranko; potem ko ste 

v razgovoru s sodelavci to jasno 

povedali, jim tudi nakažite, kje vse 

bi še lahko uporabili takšen pristop 

in kje ne. S tem boste spodbudili 

zaposlene k novim idejam.

Pohvalite majhne in velike do-

sežke

Marsikateri menedžer ima obču-
tek, da je pohvala že to, da ne 
kriči na zaposlene. Tak pristop 
ni pozitiven, temveč povzroča 
tesnobo in celo strah pred nadre-
jenimi, zavira ustvarjalnost in en-
tuziazem ter povečuje strah pred 
napakami. Podpirajte tudi majh-
ne korake, storjene v pravo smer, 
in zaposleni bodo še bolje izko-
riščali svoje potenciale.                                                                  

Trening Dale Carnegie, Socius

Kako uspešno komunicirati!



    Rudar 9/2004    17

Redna zunanja presoja v Habitu 

POVEZANE DRUŽBE – Habit

Letos so se presojevalci SIQ po-
svetili predvsem pregledom pro-
gramov, in sicer upravljanja, 
nepremičninske družbe in storit-
vam inženiringa, poudarek pa je 
bil dan programu upravljanja in 
podpornim programom, to je re-
ševanju reklamacij, zadovoljstvu 
strank, sodelovanju s Premogov-
nikom in dejavnostim, ki jih Pre-
mogovnik opravlja za Habit.
»Presojevalci so ugotovili, da na-
še storitve opravljamo v skladu 
z zahtevami standarda,« je po-
vedala direktorica Habita Zden-

ka Berlot. »Ugotovili niso nobe-
nih neskladnosti, so nam pa dali 
nekaj priporočil glede sledljivosti 
dokumentov, ukrepov in celovite-
ga reševanja reklamacij.
Sama razumem standard kot 
orodje, ne pa papirnato vojno, za 
boljše opravljanje storitev. 
Pametno je pozitivna spoznanja 
iz standarda uporabiti pri vo-
denju, predvsem pri že omenje-
nem reševanju reklamacij in ko-
munikacijah s strankami, in sicer 
predvsem zato, ker smo podjetje, 
ki ima veliko kupcev in je kvali-
teta našega dela odvisna od do-
brega odnosa z njimi. 
Tu so predvsem pomembni red-
ni in dobri ustni in pisni stiki 
s strankami ter redno obvešča-
nje in dvosmerna komunikacija 
z etažnimi lastniki oziroma pred-
stavniki blokov.«
V Habitu si, seveda, želijo, da 
reklamacij ne bi bilo, vendar so 
tudi realni, da so reklamacije 
spremljevalni del njihovega dela. 
Kot je povedala direktorica, bo-
do odslej reklamacije delili na ti-
ste, ki se nanašajo na neopravlje-
no storitev Habita, in tiste, ki se 
nanašajo na zahteve, pripombe 
strank, ki so upravičene ali ne. 
»Reklamacije bomo dosledno 
spremljali, saj smo k temu za-
vezani tudi po Zakonu o varova-
nju potrošnikov, dajali odgovore 
in ukrepali. 

Vse to že sicer sedaj počnemo, 
vendar bomo odslej bolj natanč-
ni.
Prave reklamacije so zame tiste, 
ki se nanašajo na delo, ki ga Ha-
bit ni opravil, pa bi ga moral. Teh 
ni veliko in redno ukrepamo. Več 
pa je pripomb na naše delo, za-
htev za dodatne storitve, nezado-
voljstva strank. Ureditve tega po-
dročja se bomo pozorneje lotili v 
skladu z zahtevami standarda,« 
pravi direktorica.
Sicer pa letos v Habitu posluje-
jo v skladu z načrti. Največje po-
dročje delovanja Habita je uprav-
ljanje s stanovanji, kjer se trudijo 
osvojiti čim večji tržni delež v Ša-
leški dolini, uspešno se širijo v 
Zgornjo Savinjsko dolino in poča-
si tudi drugam v bližnji okolici. 
Velike načrte so imeli z nepre-
mičninsko agencijo, vendar ta še 
ni tako uspešna, kot so načrtova-
li, a ne zaradi velike konkurence 
nepremičninskih agencij, temveč 
zaradi tega, ker ponudba nepre-
mičnin in povpraševanje po njih 
v veliki meri potekata med posa-
mezniki z osebnimi dogovori ali 
malimi oglasi.
»Dokler se ljudem ne bo pri tem 
trgovanju hudo zalomilo, ne bo-

do spoznali, da je varneje trgo-
vanje z nepremičninami zaupati 
agenciji,« pravi Berlotova.
Letos so imeli v Habitu tudi pre-
cej kadrovskih sprememb. Za 
podjetje, ki sedaj šteje 18 zapo-
slenih, je bil velik pretres upo-
kojitev štirih sodelavcev, to je 
direktorja, tajnice, referenta in 
računovodkinje. 
»V tako majhnem kolektivu se 
odhoda več sodelavcev ne da na-
domestiti le z notranjo preraz-
poreditvijo dela, zato smo ome-
njene sodelavce nadomestili z 
novimi, zaposliti pa bomo mo-
rali še kakšnega, saj je dela ved-
no več.
Pri tem dajemo vedno večji po-
udarek zadovoljstvu strank, zato 
je pomembno dobro delo referen-
tov upravljanja na terenu, ker ti 
predstavljajo Habit v malem. 
Referenti pa morajo biti dobro 
tehnično opremljeni, podkova-
ni z informacijami, imeti morajo 
hitre odzivne čase, znati morajo-
komunicirati z ljudmi in biti tu-
di potrpežljivi, strpni pri delu z 
ljudmi, mi pa jim moramo zago-
toviti vso potrebno podporo,« je 
sklenila Berlotova.

Diana Janežič

V Habitu so cer-
tifikat kakovo-
sti ISO 9002 pri-
dobili leta 2001. 
Tudi letos so z 
uspešno oprav-
ljeno redno zu-
nanjo preso-
jo potrdili svoje 
opravljanje sto-
ritev v skla-
du z zahtevami 
standarda ISO 
9002:2000. 
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Planiranje pro-
izvodnje je ze-
lo stara dejav-

nost, ki se je 
začela pojavlja-

ti takoj ob začet-
kih proizvodnih 
procesov, med-
tem kot planira-

nje storitev spa-
da med mlajše 

dejavnosti iz ve-
je planiranja, ki 
se je začela po-

javljati šele v 
zadnjem dese-

tletju. 

Planiranje proizvodnje in 
terminiranje - K16

POVEZANE DRUŽBE – HTZ IP

Planiranje proizvodnje postaja 
vedno bolj kompleksna vrlina, ki 
se s povečanjem obsega proizvod-
nje samo stopnjuje. Podjetje, kot 
je HTZ IP Velenje, je primorano 
vzpostaviti sistem planiranja, ki 
nam bo pripomogel pri dosega-
nju zadanih ciljev. 
Podjetja se kar prepogosto sre-
čujejo z težavami, ki jih prinaša 
netočno izpolnjevanje časovnih 
zahtev določenih proizvodnih 
operacij, ki so ponavadi določene 
s pogodbo. Posledično to prina-
ša dodatne neplanirane stroške 
poslovanja podjetja, ki negativno 
vplivajo na poslovni izid. 
Planiranje proizvodnje je po-
membni del vseh sistemov za pla-
niranje in vodenje proizvodnje.  
Uporabno je za vse vrste proiz-
vodnih sistemov, kot so npr. kon-
tinuirane in ponavljajoče se proiz-
vodnje linije, linije za proizvodnjo 
izdelkov v serijah, obdelovalne ce-
lice, delavnice, projektni procesi 
itd. Orodja in tehnike v temu klju-
ču se predvsem nanašajo na tradi-
cionalne delavnice in na proizvod-
njo izdelkov v serijah.
Planiranje proizvodnje (terminira-
nje) omogoča učinkovito uporabo 
in nadzor proizvodnih virov z na-
menom zagotovitve zahtev strank. 
Seveda je pri tem treba upošteva-
ti še dodatne okoliščine nenehne-
ga spreminjanja tržišča, izdelkov, 
novih tehnologij, skrajševanja pre-
točnih časov in celotne konku-
rence pri zadovoljevanju potreb 
strank. Ti vidiki so danes bolj pra-
vilo kot izjema in so osnova za 
učinkovit sistem planiranja in ter-
miniranja.
Za učinkovito terminiranje je tre-
ba ustrezno načrtovati in voditi 
proizvodne vire. Pri tem so vklju-
čeni skoraj vsi ostali ključi. Npr. 
ključ 1 (čiščenje in organiziranje) 

olajša delo in naredi proizvod-
ne procese bolj pregledne, ključ 
4 (zmanjšanje medfaznih zalog) 
direktno vpliva na pretočne ča-
se, ključ 5 (zmanjšanje časov na-
stavitve) omogoča večjo raznovrst-
nost izdelkov, ključ 8 (povezava 
proizvodnih procesov) omogoča 
poenostavite planiranja proizvod-
nje, ključ 9 (vzdrževanje) zagotav-
lja učinkovito uporabo opreme, 
ključ 10 (organizacija delovnega 
časa) zagotavlja ustrezno izvaja-
nje plana, ključ 11 (sistem zago-
tavljanja kakovosti) zagotavlja, da 
kvalitetna izdelava postane pravi-
lo, ključ 12 (odnosi z dobavitelji) 
integrira in vertikalno razširi pro-
izvodni sistem tovarne (omogoča 
tudi elektronsko izmenjavo poda-
tkov), ključ 13 (odpravljanje vseh 
izgub) poskrbi za bolj tekoč pre-
tok in obremenitev posameznih 
nivojev,  ključ 17 (nadzor učinko-
vitosti) zagotavlja določitev stan-
dardnih časov trajanja operacij za 
merjenje produktivnosti in ključ 
18 (računalniška podpora poslo-
vanju) zagotavlja učinkovito pod-
poro in izvajanje sistema plani-
ranja. To pomeni, da vsak od 20 
ključev prispeva k učinkovitemu 
sistemu planiranja. 
Koristi učinkovitega sistema 

planiranja so:

- izboljšan pretočni čas za dosego 
boljše izpolnitve zahtev trga,

- pravočasne dobave na osnovi 
učinkovitega vodenja proizvod-
nih virov,

- možnost boljše prilagoditve ne-
nehno se spreminjajočim za-
htevam trga,

- nenehna izboljšava procesa pro-
izvodnje,

- zmanjšanje izmeta, ponovne ob-
delave in nujnega dela,

- boljše planiranje dobaviteljev,

- zmanjšanje nadurnega dela in 
dragih posegov pri zagotavlja-
nju kapacitet,

- boljša produktivnost posamez-
nih nivojev na osnovi bolj teko-
če proizvodnje,

- izravnava obremenitev,
- natančnejše planiranje proiz-

vodnje na osnovi pravočasnih 
povratnih informacij.

Ker je potek proizvodnje nadzi-
ran s pomočjo terminiranja, je 
zato ustrezno planiranje zelo po-
membno. Pomemben princip je, 
da je vse, kar je planirano, tudi 
nadzorovano. S poenostavljanjem, 
sestavljanjem in odpravljanjem 
operacij dosežemo enostavno in 
učinkovito delo in planiranje. 
V podjetju se zavedamo po-
membnosti planiranja in termi-
niranja proizvodnje in storitev. 
Ravno zato smo se odločili za 
uvajanje ključa 16. Trenutno iz-
vajamo modelni koncept planira-
nja v treh profitnih centrih, in si-
cer v PC ESTO – vzdrževanje in 
montaža, PC SPV – pralnica in 
PC SIPO – rudarski program. Iz-
delujemo trimesečno napoved 
proizvodnje, mesečni natančnej-
ši plan in tedenski fiksni plan 
proizvodnje ali storitev, ki ga tu-
di dnevno spremljamo. 
Na podlagi pridobljenih poda-
tkov merimo odstotek izvedene-
ga plana in število neplaniranih 
aktivnosti (urgentna naročila), ki 
jih je bilo ptreba izvesti.
Zavedamo se tudi, da se plani-
ranja ni mogoče naučiti čez noč 
in da je pred nami še veliko ne-
dokončanega dela. A nič ne de, 
prepričan sem, da nam bo z 
vztrajnim in trdim delom to tu-
di uspelo.

Robert Krenker, 

koordinator projekta 20K
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RGP osvaja nove tehnologije

V Kamnolomu 
Paka, ki je od le-
tos ena od orga-
nizacijskih enot 
povezane druž-
be Premogov-
nika Velenje 
RGP in se sedaj 
imenuje Prido-
bivanje kame-
nih agregatov, 
so decembra le-
ta 2001 prido-
bili certifikat 
kakovosti, v le-
tu 2003 pa ga 
nadgradili še z 
dvema certifi-
katoma: za si-
stem ravnanja 
z okoljem in si-
stem varnosti in 
zdravja pri delu. 

Podjetje RGP 
je naredilo nov 
korak na po-
ti uspešnega 
vključevanja 
v pridobivanje 
in izvedbo po-
slov izven ma-
tičnega podjet-
ja Premogovnik 
Velenje. V sep-
tembru smo od 
italijanskega 
proizvajalca Ca-
sagrande kupili 
vrtalni stroj tipa 
C8 s pripadajo-
čo opremo. 

Glavni namen dobavljene opreme 
je izvajanje tehnologije za utrje-
vanje slabonosilnih ali vodopre-
pustnih zemljin po metodi YET-
GROUTING. 
Bistvo navedene metode je v 
tem, da v tla zavrtamo vrtino do 
predvidene globine ter nato sko-
zi vrtalno drogovje vtiskamo ce-
mentno mleko v okoliško hribi-
no, največkrat v pesek ali prod, 
ter tako na mestu injektiranja do-
bimo neke vrste beton, ki po str-
ditvi lahko prevzame obremenit-
ve in je tudi vodoneprepusten. 
Najvažnejši del opreme je dizel-
hidravlični vrtalni stroj, v sklo-
pu pa sta še visokotlačna čr-
palka in mešalnik za injekcijsko 

maso. Teža vrtalnega stroja je 21 
ton, globina vrtanja -injektiranja 
pa je do 25 m. Pritisk injektira-
nja cementnega mleka v hribino 
je nastavljiv, običajno pa znaša 
400 barov.
Vrtalni stroj se uporablja prav ta-
ko za izdelavo vrtin pod različni-
mi nakloni vseh potrebnih pre-
merov kot tudi za druge namene, 
kot sta na primer sidranje in pi-
lotiranje.
Nova oprema že obratuje na de-
lovišču izgradnje HE Boštanj, 
kjer RGP izvaja utrjevanje nasipa 
jezovne zgradbe na obeh straneh 
reke Save.

Ivan Pečovnik

24. septembra je certifikacijski 
organ SIQ (Slovenski institut za 
kakovost in meroslovje) v organi-
zacijski enoti Pridobivanje kame-
nih agregatov družbe RGP d.o.o. 
opravil prvo redno zunanjo pre-
sojo integriranega sistema kako-
vosti po zahtevah standarda ISO 
9001:2000, sistema ravnanja z 
okoljem po zahtevah standarda 
ISO 14001:1996 in sistema var-
nosti in zdravja pri delu po za-
htevah standarda OHSAS 18001:
1999. 
Zunanjo presojo so izvedli tri-
je presojevalci in njihove ugoto-
vitve so! 
- Presoja je potekala v zelo odprti 

komunikaciji in kooperativno-
sti zaposlenih.

- Poslovnik kakovosti in osta-
la sistemska dokumentacija 
ustrezno vključujejo novo orga-
niziranost družbe.

- Novo vodstvo se zaveda zaveza-
nosti k stalnemu izboljševanju 
učinkovitosti svojega dela in 
stalnemu delovanju v smeri do-
seganja višje stopnje kakovosti 
izdelkov in storitev, kar potrju-
je učinkovito in vsebinsko do-
bro opravljen pregled vodstva 
in zastavljen cilj v letu 2005 - 
razširiti obseg certificiranja še 
na organizacijsko enoto Proiz-
vodnja betonskih proizvodov in 
organizacijsko enoto Rudarsko-
gradbene storitve.

- Med presojo ni bilo ugotovlje-
nih neskladnosti z zahtevami 
presojanih standardov. Poda-
nih je bilo nekaj priporočil, ki 
so priložnost za izboljševanje 
učinkovitosti integriranih siste-
mov vodenja v družbi.

OE Pridobivanje kamenih agre-
gatov v družbi RGP d.o.o. torej 
vzdržuje in razvija sisteme vode-

nja kakovosti, ravnanja z okoljem 
ter varnosti in zdravja pri delu. 
Naslednja redna in certifikacij-
ska presoja je predvidena za ju-
nij leta 2005.
Na osnovi ugotovitev presojeval-
cev lahko utemeljeno rečemo, 
da je nova nastala družba RGP 
d.o.o. dobro zadihala v prvih 
mesecih delovanja na področju 
organiziranosti vodenja. Pohvale 
vredno pa je tudi to, da je novo 
vodstvo v svojih strateških ciljih 
potrdilo vzdrževanje integrira-
nih sistemov vodenja v certifici-
rani organizacijski enoti in širitev 
obsega certificiranja na celotno 
družbo RGP d.o.o.  S tem ne bo 
pridobila samo družba v svoji ra-
sti, temveč vsa zainteresirana jav-
nost (odjemalci, okolje, zaposle-
ni) prek svojih zahtev.

Slavica Pogorelčnik, vodja 

kakovosti, okolja in varnosti

RGP želi certificirati svoje 
sisteme vodenja

Vrtalni stroj Casagrande C8 na 
delovišču HE Boštanj.
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POVEZANE DRUŽBE – GOST

Med 11. in 13 ok-
tobrom se je v 

Radencih odvi-
jal že 51. Gostin-

sko-turistični 
zbor. To je tradi-

cionalna prire-
ditev, kjer se v 

prvi vrsti pred-
stavijo različ-

ni ponudniki 
gostinskih in tu-

rističnih storitev 
ter proizvajalci 

in prodajalci go-
stinske opreme.

Zlato in srebro za GOST

Poleg predstavitvenega motiva 
pa je v ozračju mogoče čutiti tu-
di tekmovalni duh. Gostinski in 
turistični delavci se na zboru po-
merijo v 20 disciplinah, med ka-
terimi so nekatere bolj in druge 
manj zahtevne. Naj jih naštejem 
nekaj: razstava kulinarične arti-
stike, tekmovanje v pripravi jedi 
pred gosti, razstava omizja, tek-
movanje vinskih svetovalcev in 
barmanov ter drugo. 
GOST se je na zboru predsta-
vil z razstavo omizja Vile Širo-
ko (na fotografiji). Omizje je bilo 
vsebinsko zasnovano na temati-
ko »Svečano kosilo ob 130. ob-
letnici Premogovnika Velenje«. 
Poleg izgleda omizja, estetike in 
izkoriščenosti prostora na mizi 
največ točk šteje sestava jedilni-
ka, ki mora biti izviren in stroko-
ven ter podprt z izbranimi vini. 
Omizje je pripravil Ali Sadria, 
vodja strežbe v Vili Široko, ki ga 
je stroga žirija ocenila s srebrnim 
odličjem. 

Na tekmovanju v poznavanju vin 
pa je ponovno blestel Aleksan-

der Bohinc, pomočnik direkto-
rice, ki je prejel zlato odličje. Od 
vseh možnih sto točk je Aleksan-
der zbral 96,75 točke, kar ga uvr-
šča v vrh Sommelierjev Slovenije. 
V kuhanju bograča se je pomeril 
Franc Krušič iz Restavracije Je-
zero, ki mu je do bronaste kolaj-

ne zmanjkalo le nekaj točk. 
V GOST-u smo s sodelovanjem 
in doseženimi uvrstitvami naših 
sodelavcev na omenjenem zbo-
ru zadovoljni in se bomo takš-
nih tekmovanj udeleževali tudi 
v bodoče.

Aleš Hoheger

N OVO !  N OVO !  N OVO !  N OVO !  N OVO !  N OVO !  N OVO !  N OVO !  N OVO !  N OVO !   

Za malico v jedilnici NOP lahko odslej dobite tudi pico. Dostava iz Arkade. 
Pico morate naročiti do 8. ure zjutraj za tekoči dan. Dostava naročene pice 
bo ob 10. uri v jedilnici NOP. 

Naročila sprejemamo na tel: 8996-333 in gsm: 041/873-226

PICE srednja maksi
MARGHERITA /paradižnik, sir/ 850 1.350 
ARKADA /paradižnik, sir, šunka, gobice/  880 1.400 
ŠTIRJE LETNI ČASI /paradižnik, sir, šunka, olive, paprika, gobice/ 930 1.500 
SIROVA /paradižnik, edamec, gorgonzola, dimljeni sir, gobice/ 900 1.400 
Z MORSKIMI SADEŽI /paradižnik, sir, školjke, rakci, lignji, olive, česen/ 1.100 1.620 
VRTNARSKA /paradižnik, sir, gobice, koruza, paprika, olive, korenček/ 800 1.400 
S SLANINO /paradižnik, sir, šunka, slanina, feferoni, čebula, paprika, gobice/ 930 1.500 
RIBIŠKA /paradižnik, sir, tuna, česen, peteršilj, kapre/ 930 1.500 
S PRŠUTOM /paradižnik, sir, pršut, olive/ 1.200 1.750 
SADNA /sezonsko sadje, smetana/ 880 1.400 
KREPKA /paradižnik, sir, mleto meso, paprika, gobice, feferon/ 930 1.500 

DODATKI / mesni in sirni: 150 SIT,  jajca, zelenjava: 100 SIT,  tatarska omaka, majoneza, ketchup: 50 SIT
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Regionalni raz-
vojni izzivi v 
Zgornji Savinj-
ski in Šaleški 
dolini  je bil na-
slov  okrogle mi-
ze, s katero se 
je v četrtek, 21. 
oktobra, v ve-
lenjskem Hote-
lu Paka precej 
provokativno, 
udarno, in kot 
se je izkaza-
lo kasneje, zelo 
uspešno, začelo 
19. zborovanje 
slovenskih geo-
grafov. 

19. zborovanje geografov

Glavni akterji okrogle mize so 
bili moderator dr. Dušan Plut, 
redni profesor Oddelka za geo-
grafijo Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani, mag. Mit-

ja Bricelj, državni podsekretar 
za mednarodne evropske zadeve 
pri Ministrstvu za okolje, prostor 
in energijo in predsednik Zve-
ze geografskih društev Sloveni-
je, Alenka Avberšek, direkto-
rica Savinjsko-šaleške območne 
gospodarske zbornice, Vilma Fe-

ce, direktorica Varstva okolja v 
Gorenju, d. d., Srečko Meh, žu-
pan Mestne občine Velenje, in 
Toni Rifelj, župan občine Gor-
nji Grad. 
Za dobre iztočnice so z uvodni-
mi predavanji poskrbeli dr. Du-

šan Plut, Alenka Avberšek in 

mag. Mitja Bricelj, ki so spre-
govorili o pokrajini, prebivalstvu, 
gospodarstvu in razvojnih mož-
nostih SAŠA regije, kasneje pa 
so vsi sodelujoči z zanimivimi 
mnenji k razpravi dobro spodbu-
jali tudi druge udeležence v veli-
ki dvorani. 
Če na kratko povzamemo. Raz-
pravljavci so si bili ob zaključku 
okrogle mize enotni, da SAŠA re-
gija sicer res združuje dve precej 
različni območji, kar pa ni nujno 
slabost, ampak naj bo dvojnost 
predvsem razvojna prednost. Pre-
cej pozornosti so posvetili pro-
metni infrastrukturi, ki se vedno 
bolj kaže kot zaviralni dejavnik 
razvoja regije, ter spregovorili tu-
di o priložnostih, ki se ponuja-
jo slovenskim regijam na podlagi 
članstva Slovenije v EU.
Tej zadnji temi, različnim vidi-
kom članstva v EU, so se udele-
ženci zborovanja sicer bolj posve-
tili v popoldanskem delu prvega 
dne zborovanja, ko je med dru-
gimi predavatelji svoj referat o 
čezmejnem sodelovanju v »No-
vi Evropi« predstavil gost iz tuji-
ne, prof. dr. Friedrich M. Zim-

mermann. 

Še pred tem so organizatorji, ge-
ografi, ki so zaposleni v ERICu 
Velenje,  svojim kolegom na zani-
miv način predstavili naše mesto. 
K sodelovanju so povabili mlade-
ga velenjskega arhitekta Roka 

Polesa, ki je govoril o »zgodbi 
Šaleške doline in mesta Velenje«, 
po njegovem predavanju pa so se 
slušatelji skozi mestno središče 
še sprehodili. Vodila sta jih Rok 

Poles in Damijan Kljajič, direk-
tor Muzeja Velenje. 
Večer so slovenski geografi in nji-
hovi gostje preživeli v lepem oko-
lju Velenjskega gradu, kjer je bila 
najprej na vrsti zanimiva okrogla 
miza o turizmu, posvečena 70-
letnici znanega slovenskega geo-
grafa, »očeta« slovenske geografi-
je turizma, dr. Matjaža Jeršiča. 
Podelitvi priznanj Zveze geograf-
skih društev Slovenije je sledilo 
sproščeno druženje ob sprejemu, 
ki ga je pripravil velenjski žu-
pan. Večer so prijetno popestri-
li še člani vokalne zasedbe BIT 
iz Velenja.
Drugi dan zborovanja je bil na-
menjen predvsem delu po sekci-
jah. Ob predavanjih, delavnicah, 
predstavitvah plakatov in ma-
ket so se udeleženci lotevali ze-

lo raznolikih tem s področij fizič-
ne, družbene in šolske geografije, 
kljub temu pa so poudarek še 
vedno namenjali regionalni pro-
blematiki, vezani na Zgornjo Sa-
vinjsko in Šaleško dolino. Skup-
no so predstavili skoraj štirideset 
prispevkov, na programu pa je bi-
la še okrogla miza, v okviru ka-
tere so govorili predvsem o vlogi 
geografije pri pridobivanju sploš-
ne izobrazbe v šolskem izobraže-
vanju. 
Popoldan so konferenčno delo 
popestrili z ogledi Termoelektrar-
ne Šoštanj, Gorenja, odlagališča 
odpadkov in čistilne naprave za 
vode ter Muzeja premogovništva 
in inštituta ERICo. Pester in de-
lovno uspešen dan so zaključili 
s skupnim oblikovanjem sklepov 
zborovanja in s slavnostno večer-
jo v restavraciji Hotela Paka. 
Organizatorji so zadnji dan pri-
pravili dve ekskurziji, vsako v 
eno od na zborovanju obravnava-
nih regij, ter ju domiselno skupaj 
zaključili na Golteh. Golte so na 
sončno soboto navdušile z raz-
gledom, alpskim vrtom in do-
bro hrano. Vzdušje je bilo zelo 
prijetno. 

Mojca Ževart 

Dobitniki priznanj Zveze geografskih društev Slovenije, med nji-
mi dr. Franci Petek, bivši smučarski skakalec.
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DOGODKI – Aktiv invalidov

Invalidi - aktivni člani družbe

Omenjenega mednarodnega sim-
pozija v Portorožu se je iz naše-
ga Aktiva delovnih invalidov ude-
ležilo pet invalidov in strokovna 
delavca.
Simpozij je bil razdeljena na te-
matska predavanja, in sicer: reše-
vanje invalidske problematike v 
lokalni skupnosti - od analize do 
akcijskega načrta, aktivnosti za 
izboljšanje življenja invalidov - le-
to 2004 in naprej, zakon o zapo-
slitveni rehabilitaciji in zaposlo-
vanju invalidov - izvajanje v letu 
2005, odpoved pogodbe o zapo-
slitvi invalidu - strokovne in pra-
vne dileme ter Zaposlitvena/po-
klicna rehabilitacija med 2004 
in 2005.
Strokovni predavatelji iz Slove-
nije in tujine so nam slikovito 
prikazovali, kako bi naj izgleda-
lo oziroma kako bi moralo izgle-
dati reševanje določenih proble-
matik, s katerimi se srečujemo 
delovni invalidi bodisi na delo-
vnih mestih ali v lokalni in šir-
ši skupnosti. 
V projektu Občina po meri inva-
lidov je izjemno natančno pred-
videna in določena naloga vseh 
strani - tako najodgovornejših v 
organih lokalne skupnosti, inva-
lidov, ki morajo najti svoje mesto 
in zadovoljiti potrebe v okolju, 
kjer živijo. Svoje največje poslan-
stvo pri vsem mora odigrati Zve-
za delovnih invalidov in na nižjih 
nivojih društva ter aktivi, vse to 
pa je opredeljeno v Zakonu o in-
validskih organizacijah in v Sta-
tutu ZDIS.
Invalid mora biti udeležen kot 
subjekt, aktiven udeleženec in 
partner. Mora pa prek društva 
najti mesto tudi v organih uprav-
ljanja – svetih občin, odborih ipd. 
Lokalna skupnost, občina pa mo-
ra v svojem delovanju ustvariti 
razmere in možnosti za ne-diskri-
minacijo in povezati dejavnike za 
socialno integracijo in tako lahko 

konkretno prispeva k uresničeva-
nju standardnih pravil o izenače-
vanju možnosti invalidov.
Seveda morajo biti društveni 
delavci usposobljeni za vodenje 
društva in le-to mora imeti  red-
ne povratne informacije za potre-
be in interese članstva v lokal-
nem okolju. V lokalni skupnosti 
mora biti invalid tripartitni part-
ner: najprej kot državljan, nato 
kot občan in šele nazadnje kot 
oseba - invalid s posebnimi po-
trebami… 
Vsaj tako bi ga morali sprejema-
ti in obravnavati v lokalni skup-
nosti. Za naše okolje lahko ugo-
tavljamo, da je na tem področju 
postorjenega veliko in morebitne 
nejasnosti in problematike se re-
šujejo sprotno. Ostaja pa veliko 
vprašanje, ali je toliko moči in so-
glasja, da bi imeli lahko invalidi 
svojega predstavnika - svetnika 
tudi v občinskem svetu. A to je 
že tema za druge priložnosti.
Na seminarju so nam predstavili 
tudi znak odličnosti rehabilitaci-
je. Postopek pridobitve znaka od-
ličnosti rehabilitacije je v EU zelo 
zapleten in potrebno je izjemno 
veliko naporov za njegovo prido-
bitev. V Sloveniji že imamo oce-
njevalca, ki bo delal z društvi in 
Zvezo in glede na stroge zahteve 
je pričakovati prenekatero izbolj-
šanje in dvig kakovosti pri deli z 
invalidi.
Seznanjeni smo bili tudi s tem, 
kako potekajo aktivnosti za iz-
boljšanje kvalitete življenja in-
validov sosednje Hrvaške in na-
ša Zveza ima z njihovo močne 
stike.
Velik poudarek na seminarju je 
bil posvečen Zakonu o zaposlit-
veni rehabilitaciji. Zakon je bil le-
tos sprejet in veliko je bilo govo-
ra o kvotnem sistemu. V prvem 
letu po uvedbi zakona se že pri-
pravljajo podzakonski akti, ki bo-
do šele v celoti omogočili njego-

vo uresničitev. Prišlo pa bi naj tu-
di do sprememb v razumevanju 
in odnosu delodajalcev do zapo-
slovanja invalidov. To pa je tudi 
nujni predpogoj za doseganje so-
cialne kohezije, ki si jo je kot cilj 
na področju zaposlovanja do le-
ta 2010 z Lizbonsko strategijo za-
stavila tudi Evropska unija. 
Izjemno veliko pozornosti je bilo 
namenjeno Odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi invalidu. Tu pa morajo 
invalidi poiskati strokovno pra-
vno pomoč, saj je zapletenost za-
konov izjemna in k sreči v našem 
okolju ta še ni potrebna.
Skratka, invalidska problematika 
je zelo razširjena in specifična od 
primera do primera. 
Invalid, ki čuti potrebo po pomo-
či, jo mora znati poiskati in za-
to je bolje biti član aktiva, dru-
štva ali zveze, saj le tako lahko 
pričakuje pomoč in po potrebi 
tudi internacionalizacijo proble-
ma, ki ga je naša družba dolžna z 
vso odgovornostjo reševati. Inva-
lidi smo pomembni člani te druž-
be in izboriti si moramo prostor 
pod soncem, kot radi večkrat re-
čemo.
Naj na koncu omenim še na-
še delo v aktivu v zvezi z reše-
vanjem problematike plačila do-
hodnine. Ker ni več druge poti, 
to je poti razgovorov in priprav-
ljenosti druge strani za reši-
tev problema, smo bili prisiljeni 
ubrati pot do ustavnega sodišča, 
ki bo razsodilo, kot pač bo. Argu-
menti in številke so na naši stra-
ni in s pomočjo najodgovornejših 
ljudi v našem podjetju, sindikata, 
Zveze delovnih invalidov in pra-
vnikov pri zvezi bomo poskušali 
Ustavnemu sodišču dokazati, da 
imamo prav mi.
O vsem vas bomo izčrpno obveš-
čali v prihodnje.

Drago Kolar

Lokalna skup-
nost in invali-

di ter Zaposlo-
vanje sta bila 

naslova med-
narodnega sim-

pozija, ki so ga 
v začetku okto-
bra organizirali 
Zveza delovnih 

invalidov Slo-
venije, Inštitut 
Republike Slo-

venije za rehabi-
litacijo in Zavod 
za pokojninsko 

in invalidsko za-
varovanje Slo-

venije. 
Pokrovitelj sim-
pozija je bilo Mi-
nistrstvo za de-

lo, družino in 
socialne zade-

ve.
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V družbi zmaga tisti, ki več zna 

Slovesnost je obeležila uspeš-
ni zaključek skupnih prizade-
vanj Ministrstva za informacijsko 
družbo, Ministrstva za šolstvo, 
znanost in šport, Mestne občine 
Velenje ter Šolskega centra Vele-
nje v pripravah na uresničevanje 
enega izmed najpomembnejših 
ciljev ob vstopanju v informacij-
sko družbo: približati informacij-
sko tehnologijo in njene storitve 
najširši javnosti. 
Projekt e-šola, ki ga Ministrstvo 
za informacijsko družbo v sodelo-
vanju z Ministrstvom za šolstvo, 
znanost in šport, šolami in lokal-
nimi skupnostmi uspešno izva-
ja že četrto leto, je eden od pro-
jektov, s katerimi se v Sloveniji 
zmanjšuje digitalni razkorak in 
se zagotavljajo enakopravne mož-
nosti dostopa ter uporabe najso-
dobnejše informacijsko-komuni-
kacijske tehnologije. 
Tako se zmanjšuje digitalna loč-
nica, manj je razlik med tistimi, 
ki znajo in imajo možnost upo-
rabljati informacijsko tehnolo-
gijo ter tistimi, ki tega ne zna-
jo oziroma te možnosti nimajo. 
Omogočanje dostopa do interne-
ta, njegovih vsebin in storitev na 
javni ter brezplačni način je ko-
rak k spodbujanju izobraževanja 
in usposabljanja državljanov za 
kvalitetnejše življenje v informa-
cijski družbi.
V Šolskem centru Velenje se že 
več kot 45 let zavedajo, da nič ni 
bolj povezano s prihodnostjo kot 
znanje posameznika ter da v so-
dobni družbi zmaguje predvsem 
tisti, ki več zna. Pred petindvaj-
setimi leti so dobili prve računal-
nike in začeli izobraževati prve 
računalniške - takratne program-
ske tehnike. 
Računalnik kot učno sredstvo ni 
ostal dolgo le pri računalniških 
tehnikih, uspešno se je uveljavljal 
tudi v vseh drugih programih. Le-
ta 1983 so dobili prvo računalni-

ško učilnico. Poleg računalniške 
podpore pri pouku vključujejo ra-
čunalniške sisteme kot nepogreš-
ljiv podsestav v učno opremo, ki 
jo razvijajo in izdelujejo ter z njo 
opremljajo specializirane učilnice 
v vseh slovenskih elektro šolah 
in obeh elektro fakultetah.   
Svojega znanja na področju IKT 
ne nudijo le dijakom in študen-
tom, temveč tudi odraslim. Do-
slej so tako usposobili že 2.400 
odraslih udeležencev in jim s tem 
razširili znanje za uporabo raču-
nalnika na delovnem mestu ali v 
domačem okolju. 
Januarja letos so kandidirali na 
javnem razpisu Ministrstva za in-
formacijsko družbo za izbiro lo-
kacije za projekt e-šola. Na raz-
pis se je prijavilo 17 šol in bili so 
med petimi izbranimi v državi. 
E-šola je v dopoldanskem času 
namenjena pedagoškemu pro-
cesu šole, v popoldanskem ča-
su pa je to javno dostopna točka 
vsem prebivalcem, še zlasti pred-
šolskim otrokom, osnovnošolcem 
in dijakom, osebam s posebnimi 
potrebami, mladostnikom nad 18 
letom starosti, staršem in starim 
staršem otrok in starejšim ose-
bam, upokojencem. 

Računalniško infrastrukturo in 
tehnologijo v e-šoli sestavlja 17 
zmogljivih računalniških siste-
mov, povezanih v Internet, video 
konferenčni sistem, barvni in la-
serski tiskalnik, optični čitalnik, 
LCD projektor. 
V računalniški učilnici e-šole bo-
do lahko vsi obiskovalci brez-
plačno neposredno in ob stro-
kovni pomoči skrbnika učilnice, 
z uporabo sodobne programske 
opreme spoznavali delo na ra-
čunalniških sistemih, sodelovali 
v videokonferenčnih povezavah, 
dostopali do svetovnega spleta, 
uporabljali elektronsko pošto in 
druge storitve, ki jih omogoča 
svetovni splet. Želijo pa tudi, da 
bi e-šola postala novo stičišče za 
medosebno povezovanje, kjer bi 
se uporabniki virtualno in real-
no povezovali ter se tako – v na-
sprotju z nekaterimi strahovi ob 
vstopanju v informacijsko družbo 
– družabno zbliževali. 
Vrata računalniške učilnice e-šole 
v Poklicni in tehniški elektro in 
računalniški šoli ŠCV bodo odpr-
ta vsak delovni dan od 15. do 

19. ure, ob sobotah od 9. do 

13. ure. Vabijo vas!

Dragica Marinšek

Za zmago čim 
večjega števi-
la vseh znanja in 
zmage željnih je 
v sredo, 20. ok-
tobra, opoldne 
odprla vrata no-
va slovenska e-
šola v Poklicni in 
tehniški elektro 
in računalniški 
šoli Šolskega 
centra Velenje. 
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ALI DELAM DOVOLJ VARNO – Živim in delam varno

Varnost in kultura v prometu

V Sloveniji smo 
v zadnjih letih 

naredili kar ne-
kaj pomemb-
nih korakov v 

vseh pogledih – 
političnem, na-
cionalnem, go-

spodarskem, 
kulturnem. 

Morda je - ver-
jetno zaradi hi-

trosti dogaja-
nja in zaradi 

navidezne po-
membnosti dru-

gih elementov 
- še najbolj za-

nemarjena kul-
tura vsakda-

njega življenja. 
Med pomemb-

ne elemente so-
dobnega živ-

ljenja razvitih 
držav pa spada 

tudi kultura pro-
meta. 

Promet seveda ni nedolžna de-
javnost, od kulture prometa pa 
je žal odvisno tudi število smrt-
nih žrtev na cestah, število trajno 
pohabljenih, število ur, prebitih v 
bolnišnicah in v rehabilitaciji, 
število ur, izgubljenih na delo-
vnem mestu ali v šoli. Seveda tu-
di vsi stroški, povezani s tem, ti 
pa so velikanski. 
Kultura prometa v sodobnih 
družbah ni nekaj, kar bi lahko 
prepustili sami sebi. Kaj se z njo 
zgodi v tem primeru, smo lahko 
jasno videli - in še vidimo - za-
dnja leta v Slovenji. Medtem ko 
se število motornih vozil v Slove-
niji vsako leto poveča za okoli 5 
odstotkov, lahko poenostavljeno 
rečemo, da se vsaj za toliko kul-
tura prometa poslabša.
Seveda bi lahko na dolgo in ši-
roko razpredali o kulturi mno-
gih slovenskih voznikov in iska-
li vzroke, zakaj se jih vse preveč 
na cesti obnaša predrzno, nasto-
paško, neprilagodljivo, nesram-
no. Toda pomislimo, ali nismo 
že kot družba naravnani tako, da 
je v ospredju iznajdljivost, prebri-

sanost in kar je še takšnih last-
nost – že od osnovne šole naprej. 
Lahko torej pričakujemo, da bo v 
prometu drugače? 

Na naših cestah ubijajo 
hitrost, nespametnost, 
alkohol, neznanje, 
neprilagajanje, seveda 
pa tudi spleti nesrečnih 
okoliščin…

Že v prvih dneh letošnjega le-
ta so na slovenskih cestah umr-
li štirje ljudje, pri tem, ko so, de-
nimo, prvi štirje dnevi leta 2003 
minili brez žrtev. Lahko bi rekli, 
da je takšen začetek leta 2004 bil 
skrb zbujajoč in bržkone tudi sla-
ba popotnica prizadevanjem, da 
bi bile ceste letos varnejše in 
da do konca leta 2005 na njih 
v enem letu ne bi umrlo več kot 
210 ljudi.
Medtem ko je na slovenskih ce-
stah leta 1994 ugasnilo 505 živ-
ljenj, jih je lani »le« 240. To si-
cer ni daleč od cilja, ki naj bi ga 
z zmanjšanjem števila nesreč na 
cestah uresničili čez dobro leto. 
Ali pa bo dosežen ali ne, bo od-

visno od mnogoterih dejavnikov, 
med drugim tudi od medsebojne-
ga sožitja v prometu in dosledne-
ga upoštevanja prometnih pred-
pisov. Za lanski delni uspeh na 
področju prometne varnosti gre 
zasluga vsem, ki so na lokalnih 
ravneh brez odlašanja in velikih 
besed začeli uresničevati naci-
onalni program prometne var-
nosti. Letos naj bi še odločneje 
zastavili uresničevanje petih na-
črtov, in sicer za izboljšanje var-
nosti pešcev, kolesarjev, mladih 
voznikov in preprečevanje vož-
nje alkoholiziranim in prehitrim 
voznikom.
Do sredine oktobra letos je na 
naših cestah umrlo že 233 lju-
di. Čeprav je napovedovanje ne-
hvaležno početje, še zlasti, ko gre 
za tako pomembno področje, kot 
je varnost v prometu, je mogoče 
pričakovati, da bodo letošnje pro-
metno-varnostne razmere približ-
no enake lanskim, seveda, če se 
ne zgodi kaj nepredvidljivega. Za 
izboljšanje namreč ne zadostuje-
jo le hotenja in želje, treba jih 
je udejanjiti tudi v prometnem 

Foto Stane Vovk
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vsakdanjiku. Nedvomno je treba 
veliko in največ zahtevati od voz-
nika, ob tem pa je treba tudi več 
narediti za izboljšanje prometne-
ga okolja in vozil.

In kaj lahko naredimo za 
večjo varnost na cestah 
vozniki? 

Marsikaj. Od voznika se pričaku-
je, da v trenutku, ko spelje, za-
čne ravnati z avtomobilom kot 
z nevarnim predmetom. To na-
mreč avto je in vožnja avtomobi-
la je nevarno opravilo.  Pomislite 
pri sebi, kolikokrat se teh dejstev 
zaveste.
Resničnost na cesti še zdaleč ni 
tisto, kar imamo pred očmi. Člo-
veške oči so prilagojene na opti-
malno hitrost organizma, ki je 5 
kilometrov na uro. Tako napra-
vimo v sekundi največ dva me-
tra, pri 100 kilometrih na uro pa 
jih naredimo več kot trideset, kar 
povzroča velike motnje. 
Pri velikih hitrostih se vidno pol-
je izrazito zožuje in vidimo le še 
omejeno območje, piko v dalja-
vi. Možgani lahko obdelajo okrog 
18.000 sličic na uro, kadar je in-
formacij več, kot se zgodi pri ve-
likih hitrostih, začne oko izbirati, 
kaj je bolj pomembno. Osredoto-
ča se na področje, kjer se bomo 
lahko ustavili oziroma kjer se bo 
prikazala nam nevarna ovira, kar 
je pri veliki hitrosti nekje daleč 
spredaj. Pri tem pa je velik del 
stranskega kota povsem zane-
marjen.
Med vožnjo je pomembno vzdr-
ževanje nizkega reakcijskega ča-
sa, tistega, v katerem voznik 
zazna oviro in pohodi zavoro. 
Vendar koncentracija zelo utru-
ja in voznik začne nezavedno po-
čivati. Po besedah inštruktorjev 
varne vožnje bi se kdorkoli, ki 
bi z nizkim reakcijskim časom - 
okoli 0,6 sekunde - peljal iz Mur-
ske Sobote proti Ljubljani, v Ce-

lju zvrnil od utrujenosti. Zato se 
je pri daljši vožnji pametno pra-
vočasno ustaviti in deset minut 
počivati, saj je potem lažje spet 
nekaj časa vzdrževati kar najnižji 
možni reakcijski čas.
Pri hitrostih nad 130 kilometrov 
na uro, če vozimo po magistralni 
ali regionalni cesti, sploh ne vo-
zimo več po svojem voznem pa-
su, temveč po sredini in delno po 
nasprotnikovem pasu, ker se na-
gonsko umikamo robu cestišča. 
Tega se med vožnjo, seveda, ni-
ti slučajno ne zavedamo. Tisti, ki 
so omenjeno napako spoznali, pa 
so se že zapisali v zgodovino črne 
kronike. Podobno je pri nesrečah 
na avtocesti, kjer je največkrat 
vzrok oplazenje prehitevanega 
avta, saj se pri prehitevanju, ko 
je hitrost vožnje res velika, izogi-
bamo ograji na levi in nehote pe-
ljemo preveč po desni strani pre-
hitevalnega pasu. 
Osnova varnega prometa je part-
nerstvo, v katerem spremljamo, 
kaj počnejo drugi udeleženci v 
prometu in popravljamo njiho-
ve napake. Vsakdo tako in tako 
poskrbi zase in voziti počasi tu-
di ni problem, a najhujše nesre-
če se dogajajo, ker nismo pozor-
ni na ravnanje drugih.
Hitrosti, večje od dovoljenih, do-
segajo vsi avtomobili, tudi tisti z 
najmanjšimi motorji, zato je zelo 
zmotno prepričanje, da je manjši 
avtomobil težje zlorabiti. Naspro-
tno, saj je v njem za objektivno 
varnost  slabše poskrbljeno. 

Hitro je hitro prehitro

Pomembno je poznavanje varne 
vožnje, a, žal, vozniki o tem ne 
vemo dovolj. Če pogledamo sa-
mo vektorske sistem sil, ki de-
lujejo v ovinku. Poenostavljena 
razlaga pravi, da na poledeneli 
vijugi, ko se zgodi drama in bo 
najverjetneje počilo, nima smis-
la zavirati, ker bo samo še slab-

še. Namesto tega je treba pritis-
niti sklopko in avtomobil se bo 
uravnotežil. V ovinku je namreč 
najbolje, če je teža enakomer-
no razporejena na vsa štiri kole-
sa, pri zaviranju ali pospeševanju 
pa je teža bodisi na prvem ali za-
dnjem kolesnem paru, kar stabil-
nost ruši. Vendar se vozniki tež-
ko sprijaznimo z mislijo, da bi v 
ovinku zavestno umaknili nogo 
z zavore. Vsak voznik jo pohodi 
povsem nagonsko.
Dandanes sistemi ABS doseže-
jo tudi do 50 impulzov v sekun-
di, tolikokrat torej poprimejo in 
popustijo zavorno čeljust. Česa 
takšnega človeška noga, seve-
da, ne bi nikoli zmogla, zato je 
ABS nenadomestljiv. Težava pa 
je v prepoznavanju njegovega de-
lovanja. 
Vozniki vozil z ABS so zmotno 
prepričani, da je njihova zavor-
na pot krajša, zato bolj drvijo. V 
resnici pa je zavorna pot daljša, 
kajti kolesa ne blokirajo in torej 
ne ustvarjajo maksimalnega tre-
nja s podlago. Redko kateri voz-
nik pred oviro zavira, kot je treba 
– z vso težo in močjo desne noge, 
da se nam zdi, da bomo odlomi-
li pedal, pri čemer nam telo zabi-
je v naslon sedeža. Le tako se bo-
mo morebiti rešili.
Tudi položaj rok »deset do dveh«, 
ki je veljal včasih, je napačen. 
Pravilni položaj rok na volanu je 
»petnajst do treh«, saj tako je na-
rejen volan, temu so prilagojene 
ročice smernikov in brisalcev.
Zelo pomemben je položaj le-
ve noge, saj ta mora biti ves čas 
na sklopki, pripravljena na pre-
kinitev povezave med motorjem 
in kolesi. Če ne stisnemo sklop-
ke, namreč ABS ne more delo-
vati. Avto nam pri močnem zavi-
ranju «crkne«, računalnik ugasne 
in z njim tudi ABS. Večina ljudi, 
ki si kupi avto z ABS, na to men-
da kar pozabi. 
Še hitrost in omejitve. Čeprav 
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se zdi, da se življenje pri hitro-
sti 50 kilometrov na uro skoraj 
ne premakne, je vse drugače, 
če moramo in hočemo v trenut-
ku ustaviti. Zavorna razdalja pri 
50 kilometrih na uro je natan-
ko za polovico krajša od tiste 
pri šestdesetih. Narašča namreč 
s kvadratom, poleg tega je tre-
ba upoštevati še reakcijski čas in 
razdaljo, ki jo prevozimo, preden 
sploh pritisnemo na zavoro. 
Poglejmo primer dveh avtomobi-
lov, prvi vozi s hitrostjo 30 kilo-
metrov na uro, drugi pa 50 ki-
lometrov na uro. Na cesto skoči 
otrok in oba voznika v istem tre-
nutku pohodita zavoro. Kaj se 
zgodi? Prvi se bo ustavil tik pred 
otrokom, drugi ga bo podrl s 47 
kilometri na uro in otrok bo za-
gotovo umrl. In te razlike v hitro-
sti se ljudje sploh ne zavedamo.
Še en primer. Vozimo po širo-
ki, ravni cesti, imamo dober av-
to, omejitev je 100 kilometrov na 
uro, mi pa peljemo 130 kilome-
trov na uro in minimalne razlike 
niti ne opazimo, saj je avto udo-
ben, tih in to hitrost mimogrede 
doseže. Potem pa nenadoma ne-
kje pred nami zapelje z njive na 
cesto traktor. S sto kilometri na 
uro bi se ravno še ustavili, tako 
pa se bomo zaleteli vanj s 85 ki-
lometri na uro. Če nas je pet v 
avtu, to pomeni pet mrtvih.
Udoben avtomobilski sedež ni fo-
telj v dnevni sobi. Tega in nevar-
nosti na cesti se mora zavedati 
vsak voznik. In upoštevati ome-
jitve, predpise zaradi varnosti, z 
namenom ohranitve življenja, ne 
pa zato, ker so po nevemkaterem 
radiu povedali, da je za drugim 
ovinkom radar, ali pa zato, ker 
nasproti vozeča vozila z mežika-
jočimi lučmi opozarjajo na priso-
tnost policije. 
/vir podatkov Delo - Sobotna pri-
loga, 4. oktober 2003/

Zbrala in pripravila

 Dragica Marinšek

Skyflying je oblika tako imenovanega adrenalinskega športa. V osnovi 
gre za športno padalstvo, pri katerem padalec na višini med tri in štiri 
tisoč metrov nad zemeljskim površjem skoči iz brezhibnega letala! 
Padalec seveda pospeši z gravitacijskim pospeškom, vendar ne za dol-
go, kajti njegova hitrost se kaj hitro ustavi, nekje med 180 in 190 km/
h. Seveda padalec lahko tako leti nekaj časa, vendar se Zemlja vztraj-
no približuje in kar hitro se znajde na višini 700 metrov, ki je primer-
na za odpiranje padala. Nato sledi poteg ročice, rahel sunek in kupo-
la padala je odprta. Tako padalcu preostane še nekaj minut pogleda iz 
ptičje perspektive in pristanek na za to določenem mestu. 
Proti koncu devetdesetih let je francoski športni padalec Patric De-
Gerdon želel narediti stopničko naprej. Začel je razvijati posebno kro-
jeno padalsko obleko s krili. Sam je opravil nekaj testnih skokov, ven-
dar je kasneje odnehal. Nad njegovim dotedanjim delom je bil izredno 
impresioniran hrvaški reprezentant Robert Pečnik, ki je nadaljeval Pa-
tricovo delo. Tako je leta 1998 izdelal prvo padalsko obleko s krili, 
imenovano Birdman. Rezultati testiranja so pokazali izjemne rezulta-
te. Človeško telo je tako prvič resnično poletelo, kajti posebno kroje-
na obleka padalcu v prostem padu omogoča pretvorbo visoke vertikal-
ne hitrosti v vodoravno. 
Tako padalec »birdman« skoči iz letala. Takoj po odskoku razpre ro-
ki in nogi, med katerimi ima všita krila, in začne leteti. V svojem letu 
doseže horizontalno hitrost tudi čez 120 km/h in vertikalno hitrost 
zmanjša pod 80 km/h. Minimalna izmerjena vertikalna hitrost je bila 
65 km/h. To padalcu omogoča prelet razdalje štirih kilometrov in let 
lahko traja tudi čez tri minute. Še vedno pa je treba na primerni višini 
700 metrov odpreti padalo, s pomočjo katerega padalec pristane. 
V Sloveniji se s to obliko športnega padalstva ukvarja samo nekaj pa-
dalcev, kajti za takšen skok iz letala je treba imeti veliko izkušenj, do-
bro telesno ter predvsem psihično pripravljenost.
Nadaljnji razvoj padalskih oblek temelji na povečevanju površin kril in 
s tem vpliva na letalne sposobnosti vsakega posameznika. Danes se 
je na trgu začelo pojavljati nekaj proizvajalcev padalskih oblek s krili, 
vendar ima največji tržni delež podjetje Birdman Inc. iz ZDA, katerega 
proizvodnja poteka v Sloveniji, in sicer v Škofji Loki. Letno proizvede-
jo 1500 oblek, ki jih prodajajo po celem svetu.
In za konec še pregovor, ki ga lahko slišite med birdmani: »Če je vož-
nja z letalom letenje, potemtakem je vožnja z ladjo plavanje.«. 

Robert Krenker
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Na kolesu skozi rove pod Peco

Po nekaj napornih projektih v službi in med pri-
pravo ogrevalnega sistema za novo kurilno se-
zono smo sodelavci nekega dne ugotovili, da 
nam v naglici in rokih, ki nam grenijo vsakda-
njik, zmanjka časa za medsebojno komunikaci-
jo in druženje. 

Tako smo se odločili, da si vzamemo čas in si pri-
voščimo druženje, ki ga ne bo hitro konec, in izbe-
remo prostor, kjer mobitel nima signala. Odločitev 
je padla in dobila ime: »S kolesom v jamo – smer 
Mežica«.
Dogovorili smo se za voden ogled jame oziroma mu-
zeja Rudnika svinca in cinka v Mežici s kolesom in 
sproščen pogovor ob kosilu na kmečkem turizmu.
Z avtomobili smo se v soboto, 9. oktobra, zjutraj 
zbrali v Črni na Koroškem in s sabo pripeljali svojo 
kolesarsko opremo in kolesa.
Vodiči so si razdelili skupine in nas »starce« si je 
prisvojil, kot se je kasneje izkazalo, najboljši vo-
dič Marko. Doživeto in na svoj način nam je izčrp-
no razložil zgodovino rudnika Mežica, res pa, da je 
imel prave sogovornike, saj so nam rudarski izrazi 
domači in odlično smo se vživeli v pripoved o ru-

darstvu v Mežiškem rudniku. 
Sledila je vožnja do vhoda v jamo in priprave: sve-
tilka, topla oblačila… in, seveda, obvezna skupin-
ska slika. 
Kolesarjenje po jami je bilo čisto posebno doživet-
je. Kljub temu da je bil marsikateri od nas (o.p. ne-
kateri smo delali v velenjski jami) vajen jame, je bil 
začuden nad dolžino rovov pod Peco, okoli 1000 km 
jih je, nad ogromnimi odkopi in posebnostmi, ki jih 
ima ta rudnik. Če bi hotel povedati vse, kar se nam 
je zdelo v jami zanimivega, bi to bilo preveč.
Po končam ogledu so nam ponudili pranje koles in 
ogled zunanjega dela muzeja. 
Naša naslednja kolesarska etapa je bila na zasluže-
no kosilo na kmečki turizem v Mežici, nato pa na-
zaj do Črne.
Bil je to prijeten dan, v katerem smo spoznali, da ni 
samo delo tisto, ki nas druži, ampak da znamo tudi 
prijetne trenutke preživeti skupaj. Ugotavljali smo, 
da bi se lahko še o marsičem pogovarjali, pa je bil 
dan kar prekratek, zato že razmišljamo in smo na 
poti novim izzivom. 

Na kolesu smo uživali: Janez, Jože, Marjan, Jani, 

Franc, Simon, Vzdrževanje energetike
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Spoznajmo Japonsko (3)

REPORTAŽA

V letih 2002 
in 2003 je 

domačinka dr. 
Marta Svetina 

s svojo hčerko 
za eno leto 
zamenjala 

Slovenijo za 
Japonsko. 

Tam je delala 
na Univerzi v 

Tokiju v okviru 
znanstvene 

izmenjave 
med Republiko 

Slovenijo 
in Državo 

Japonsko. 
Predstavljamo 

vam njene 
japonske 

izkušnje, ki 
jih je nanizala 
sistematično 
po poglavjih, 

bogato pa 
opremila tudi s 

slikami.

Glavno mesto

Od leta 1868 je glavno mesto 
Japonske Tokijo, verjetno 
največja in najgosteje naseljena 
prestolnica na svetu. Tokijo 
je tudi najbolj čisto, najbolj 
organizirano in najvarnejše 
mesto na svetu. Neverjetno je v 
njem urejen transport. 
Je zelo privlačen za poslovneže, 
saj nudi mnogoštevilno 
mednarodno kulturno pestrost. 
Ima številne mednarodne 
trgovine, restavracije, trge in 
različne vrste zabave. 
V Tokiju je sedež vlade in tudi 
domovanje cesarske družine. 
Je politično in ekonomsko srce 
Japonske, ki ima zelo močan 
mednarodni pomen. Za tistega, 
ki živi v njem, je podobno 
življenju v mravljišču. 
Sicer pa je Tokijo mesto neštetih 
zgradb, ki so za Evropejce 
nekakšna zmešana kompozicija 
starejših ozkih grdih zgradb z 
vmesnimi super modernimi in 
visokimi stolpnicami. Gradijo 
tako hitro, da se je nemogoče 
orientirati po zgradbah, saj jih 
zgradijo skoraj prek noči. Najbolj 
moteče od vsega je, da imajo 

električno napeljavo speljano 
po zraku, kar je seveda precej 
neestetsko, pa tudi nevarno 
zaradi stalne nevarnosti 
potresov. 
Ima pa Tokijo vse, kar si Japonci 
zamislijo, npr. kip svobode, 
stolp, ki je višji od Eiffelovega, 
Disneyland, pokrito smučišče in 
pokrito havajsko plažo... Japonci 
so neverjetni ljubitelji vsega 
ametiškega in evropskega. Tako 
nekateri italijanski modni izdelki 
dosegajo v Tokiju astronomske 
cene, vendar so kljub temu 
izredno priljubljeni in množično 
iskani.

Cesar

V sestavi državnih organov je 
tudi cesar, ki je simbol njihove 
originalne šinto vere, države in 
ljudstva. Kljub temu da ga častijo 
po božje, nima nobene moči v 
vladi. 
Japonske cesarjeva družina 
je stara mnogo stoletij in je 
najstarejša neprekinjena dinastija 
na svetu. Zdajšnji cesar Akihito 
je prišel na oblast leta 1989. Ima 
tri otroke. Živijo v cesarski palači 
v Tokiju. Japonci štejejo leta po 

cesarjih. Tako je sedaj tam 16 
leto cesarja Akihita. Cesarska 
palača v Tokiju je odprta tudi za 
obiskovalce, a zanimivo, samo za 
tujce.

Simboli

Japonska zastava izvira iz 17. 
stoletja in je bela z velikim 
rdečim krogom. Imenujejo jo 
HINOMARU in simbolizira 
sonce. To tudi ni čudno, saj 
Japonsko imenujejo tudi deželo 
vzhajajočega sonca. Tam sonce 
vzide 7 ur prej, preden ga vidimo 
v Sloveniji. Njihova himna je 
stara 100 let, vendar njeno 
besedilo datira 1000 let nazaj. 
Njena vsebina je molitev naroda 
za napredek in mir v deželi.

Delo

Značaj dela je na Japonskem 
zelo različen. Mnogo družb 
ima mednarodni značaj. Mnoge 
med njimi se ponašajo z največ 
zaposlenimi na svetu. Za 
zaposlene je značilno, da preživijo 
večino svojega časa na delovnem 
mestu in da imajo običajno zelo 
dolgo pot do službe, tudi do tri 
ure v eno smer. 
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Na drugi strani delujejo neštete 
male družbe, ki imajo družinsko 
tradicijo in v njih so zaposleni vsi 
družinski člani. Npr.: družinske 
trgovine, umetniške družbe, 
restavracije in različne obrtniške 
delavnice. 
Danes dobiva delo na 
Japonskem drugačen značaj; 
vedno več je zaposlenih tudi 
žensk in ljudje vedno pogosteje 
menjujejo službe. Študentje in 
upokojenci pogosto opravljajo 
dela kot prostovoljci. Upokojijo 
se po 60. letu starosti. Na delu 
vlada zelo jasna hierarhija, ki jo 
dosledno spoštujejo in med seboj 
neprestano sodelujejo. 
Sicer pa sem dobila občutek, da 
v resnici ne delajo tako veliko, 
kot se nam morda zdi. Je pa res, 
da večino svojega časa preživijo 
v službi. Na univerzi, kjer sem 
delala, preživijo tudi po 12 ur 
dnevno in so tam večinoma tudi 
med vikendom. Pomeni, da so 
predani delu in jim to pomeni 
vse njihovo življenje. Težko je 
razumeti, toda v delu enostavno 
uživajo; seveda pa so za to tudi 
presneto dobro plačani. Mislim, 
da to predstavlja japonski 
gospodarski čudež.

Družina

Njihova družina je zelo klasična, 
kajti vse generacije živijo skupaj, 
celo še danes - seveda to velja 
za podeželje. Takšnih družin 
je še vedno 12 odstotkov. 
Ločitve niso tako pogoste kot 
na zahodu. Danes so družine 
majhne, običajno le z enim ali 
dvema otrokoma. Zato se celotna 
populacija stara in na Japonskem 
je le 18 milijonov otrok pod 15. 
leti, a kar 23 milijonov ljudi, 
starih nad 64 let. Poročajo se 
pozno, šele okoli 30. leta.
Mladi se danes odločajo tudi, 
da nimajo otrok, kajti kar 40 
odstotkov zaposlenih je žensk, 
ki si ob službi težko privoščijo 

otroke. Zakon in družina jim 
veliko pomenita in mladi imajo 
v življenju jasen cilj, da si 
ustvarijo družino, ki predstavlja 
ekonomsko in socialno celico. 
Kljub temu da navzven vodi 
družino oče ali mož, so ženske 
tiste, ki so glavne in dejansko 
vodijo družinski proračun. 
Te informacije sem dobila 
od zahodnih žensk, ki so na 
Japonskem poročene z Japonci 
in so zato globlje spoznale 
razmere v japonskih družinah. 

Izobraževanje

V japonski družbi je izobrazba 
merilo pomembnosti v družbi. 
Biti visoko izobražen pomeni, 
da si tudi bogat in spoštovan. 
Spoštovanje izobražencev je 
pristno. Izobraževalne ustanove 
so večinoma državne, privatne 
šole so večinoma mednarodne. 
Otroci so vključeni v šolski 
sistem s 5 do 6 leti in zapustijo 
obvezno šolo s 15 leti. Najprej 
imajo 4 leta osnovne šole, sledi 
nižja srednja šola, kateri sledijo 
sprejemni izpiti za višjo šolo, ki 
ponovno traja 3 leta. Sledi vpis 
na univerzo, za kar so še strožji 
sprejemni izpiti. Selekcija je 
izredna in otroci se začnejo na 
sprejemne izpite pripravljati že v 
osnovni šoli v posebnih dodatnih 
šolah ob vikendih. Izobraževanje 
je zelo drugačno od našega in 
je po moje še bolj stresno od 
slovenskega.

Šola

Šolsko leto začnejo aprila. 
Poleti imajo 3 tedne počitnic in 
nato še dva tedna za novo leto. 
Šolo zaključijo marca, sledita 2 
tedna počitnic pred pričetkom 
novega šolskega leta. Tudi med 
počitnicami se otroci udeležujejo 
dodatnih izobraževalnih 
programov. Šolo imajo običajno 
šest dni v tednu, vsako drugo 

soboto pa imajo prosto. Pouk 
imajo od 8.30 do 15.00, nato 
imajo še razne obvezne aktivnosti 
v šoli, običajno pridejo domov ob 
18.00. Mnogokrat gredo v šolo 
tudi v nedeljo.
V razredu je običajno 40 učencev. 
Po pouku učenci očistijo učilnico, 
hodnike, sanitarije in dvorišče. 
Nosijo uniforme, poleti drugačne 
kot pozimi. Najpopularnejše so 
uniforme študentk višje srednje 
šole, za katere so značilna 
izredno kratka plisirana krilca, 
ki se pojavljajo tudi v japonskih 
risankah.
Angleščine se začnejo učiti šele s 
13 leti in jo zelo slabo govorijo. 
Najpomembnejši predmet v 
šoli je japonščina, ki jo imajo 
razdeljeno v več predmetov. 
Njihovo pisno izražanje je 
sestavljeno namreč iz treh 
različnih pisav, ki se jih morajo 
naučiti. Imajo 2 osnovni pisavi 
HIRAGANO in KATAKANO, 
vsaka ima 46 osnovnih znakov, 
ki se med seboj še dopolnjujejo, 
tako da jih je zraven še 40. 
Najobsežnejša pisava je KANJI, 
kjer uporabljajo pismenke, ki 
so jih sprejeli v 6. stoletju od 
Kitajcev. 
Skupaj je pismenk okoli 48.000. 
Teh se je, seveda, najtežje 
naučiti, v šoli pa se jih naučijo 
okoli 3.000, kar je dovolj, da 
lahko berejo časopis. 
Seveda sva se tudi s hčerko 
naučili njihovi dve osnovni 
abecedi in nekaj osnovnih 
pismenk, vendar mi Japonci 
še danes ne znajo in ne morejo 
pojasniti smiselnosti treh abeced, 
predvsem pa ne razumem, zakaj 
s pisavo tako komplicirajo. 
Problemi so tudi v tem, da 
moraš poznati vse tri abecede, 
da lahko kaj prebereš. Vedno 
namreč uporabljajo vse tri pisave 
mešano, tako da tekst nikoli ni 
napisan samo v eni pisavi. 

dr. Marta Svetina
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Kekec! Vidim!
Kekec! Vidim!
Neizmerna sreča je zažarela 
na Mojčinem obrazu. 
V naših majhnih dušah pa za-
žuborelo veselje in občutek 
kotalečega kamna, ki je padel 
v globino. 
Gledati in videti.
Saj ne veš, kako je, če vse nao-
krog vlada tema.
Stvari znaš resnično ceniti še-
le, ko jih izgubiš.

Vid je prav gotovo eno najpo-
membnejših čutil. Z očmi gleda-
mo in spoznavamo svet okoli se-
be. V njih se zrcali naša duša, saj 
z njimi izražamo naše počutje, 
žalost, veselje, utrujenost, iskri-
vost ali jezo.
Oči so varno nameščene v očes-
nih kotanjah, za zaščito pa slu-
žijo še obrvi in veke, obroblje-
ne s trepalnicami. Očesno ozadje 
sprejema svetlobne žarke in jih 
spreminja v živčne dražljaje. Ti 
nato potujejo po vidnem živcu - 
od mrežnice do možganov. Mrež-
nico tvori plast na svetlobo ob-
čutljivih živčnih celic: paličic in 
čepkov. Čepki so občutljivi za 
barve in podrobnosti, paličice pa 
na stopnjo svetlobe. Največ čep-
kov je v središču mrežnice – ru-
meni pegi. Oko se obrača s po-
močjo mišic, ki so pritrjene na 
zunanjo stran zrkla in na notra-
njost očesne votline. 
Pri kratkovidnosti je oko predol-
go v smeri od spredaj navzad. Sli-
ke oddaljenih predmetov so tako 
zbrane pred mrežnico in nejasne. 
Kratkovidnost, ki se pojavi že pri 
majhnemu otroku, se do puber-
tete še poslabša. V zrelih letih 
doživimo obdobje stabilizacije, 
nato pa se dioptrija znižuje. 
Pri daljnovidnosti je oko prekrat-
ko v smeri od spredaj navzad, ali 
imata roženica in leča premajh-
no lomno moč. Slike predmetov 
se zbirajo za mrežnico in so za-
megljene. Gledanje na blizu je 
pogosto močno oteženo. Daljno-

vidnost se v otroštvu pogosto po-
javlja v kombinaciji s škiljenjem 
in slabovidnostjo. 
Ponavadi sta daljnovidnost in 
kratkovidnost dedni. Dojenčki in 
majhni otroci so normalno dalj-
novidni. Ko oko raste, se tudi 
daljnovidnost zmanjšuje. Daljno-
vidnost običajno odkrijemo, ko 
se otrok pritožuje zaradi utru-
jenosti oči. Mnogo ljudi z lažjo 
daljnovidnostjo nima težav, drugi 
trpijo zaradi naprezanja oči. To-
žijo za bolečino ali nelagodjem v 
očesu. Ljudje z zmerno ali hujšo 
daljnovidnostjo imajo stalno za-
megljen vid. Daljnovidnost po-
pravimo z zbiralnimi ali konveks-
nimi lečami, ki jih označujemo s 
predznakom +. 

Roženica je okno očesa

Normalna roženica je okrogle in 
gladke oblike. Pri astigmatizmu 
je roženica nepravilno zakrivlje-
na. Slika je deformirana ali za-
megljena, kot da bi se gledali v 
pokvarjenem ogledalu. kjer je po-
stava previsoka, predebela, pre-
suha, skratka popačena. Astig-
matizem je lahko prisoten tudi 
v kombinaciji z kratkovidnost-
jo ali daljnovidnostjo. Svetlobni 
žarki se ob prehodu v oko lomi-
jo tako, da se ti nikoli ne zdru-
žijo v eni točki, temveč se nji-
hovo združevanje razprši bodisi 
pred mrežnico, v območju mrež-
nice ali za mrežnico. Astigmati-
zem  je tako kratkovidni, mešani 

ali daljnovidni. Ponavadi je priso-
ten od rojstva in se s časom ne 
poslabšuje.
V mladosti sta očesni leči prožni 
in mehki ter z lahkoto menjata 
svojo obliko. Pri počitku je nor-
malno oko prilagojeno gledanju v 
daljavo. Ciliarne mišice se pri gle-
danju na bližnje predmete skrči-
jo in zaoblijo lečo. To imenujemo 
akomodacija. S starostjo očesna 
leča otrdi. Akomodacija je mote-
na. Govorimo o prezbiopiji. Spre-
membe opazimo običajno po štri-
desetem letu in postajajo iz leta 
v leto bolj izrazite. Če vida ne ko-
rigiramo, lahko beremo le tako, 
da čtivo držimo vedno v večji raz-
dalji od oči. Starovidnost popra-
vimo z zbiralnimi - konveksnimi 
lečami. 
Škilavost (strabizem) pomeni bo-
lezen, ko vsako oko gleda v dru-
go smer. Poznamo stalno in ob-
časno škilavost. Ločimo več vrst 
odklonov očesa: navznoter, nav-
zven, navzgor, navzdol; lahko pa 
se odkloni kombinirajo. Vzroki 
za škiljenje so lahko: refrakcijske 
hibe z ambliopijo, okvare zuna-
njih očesnih mišic, okvare živcev 
ali okvare v možganih. 
Škiljenje se pojavlja v 3 – 4 od-
stotkih. V Evropi je razmerje 
med konvergentnim in divergent-
nim strabizmom 5:1. Obstaja 4-
krat večja verjetnost, da bo otrok 
škilil, če škilita oba starša ali pa 
sta škilila v otroškem obdobju. Z 
zdravljenjem pričnemo do 6. le-
ta starosti, najbolje pred 2. le-
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tom. Cilj je obdržati dober vid, 
poravnati oči in obnoviti globin-
ski vid. 
Vsako oko vidi svet iz rahlo dru-
gačne izhodiščne točke. Obe sliki 
prideta v možgane in se spojita, 
kar nam omogoča globinski vid. 
Možnost globinskega zaznavanja 
imenujemo stereopsis. Ljudje s 
stalno škilavostjo nimajo stere-
opsisa. V določenih primerih za-
znamo globino tudi s samo enim 
očesom, ko si pomagamo s sen-
cami relativno velikostjo, relativ-
nim gibanjem ali ptičjo perspek-
tivo.  Ambliopija je poslabšan vid 
v očesu, ki se v otroštvu ni dovolj 
razvilo. Napaka prizadene do 3 
odstotke ljudi. Navadno je priza-
deto le eno oko. Otroci si oči po-
gosto mencajo in pogosto se za-
letavajo v predmete, ki jim stojijo 
ob strani šibkejšega očesa. Am-
bliopija je pogosto dednega izvo-
ra. Lahko je posledica škilavosti, 
refraktivnih napak ali sive mre-
ne. Najprimernejši čas za zdrav-
ljenje je v zgodnjem otroštvu. Po 
osmem letu starosti je možgan-
ska slika že izoblikovana in se ne 
more več razvijati.

Tudi oko zboli

Zamotnitev zdrizaste snovi, ki 
tvori očesno lečo, imenujemo si-
va mrena ali katarakta. Svetlob-
nim žarkom onemogoči ali ovira 
vstop v oko in tako postopo-
ma zmanjšuje vid. Najpogostej-
ši vzroki so degeneracija leče v 
starosti, sladkorna bolezen, ne-
katera presnovna obolenja ter 
poškodbe oči. Potek bolezni je 
različno hiter. Edini način zdrav-
ljenja je kirurški poseg. Pravilna 
prehrana bogata z vitamini ter 
zaščita pred sončno svetlobo po-
magajo pri zmanjševanju nastan-
ka sive mrene. 
Z glavkomom opredeljujemo bo-
lezen, ki prizadene očesni živec. 
Posledici sta slabši vid in izpadi 
v vidnem polju. Vzrok je v veči-

ni primerov zvišanje notranjega, 
očesnega, pritiska, ki zmanjša 
krvni obtok po arteriji mrežnice. 
Normalen očesni pritisk ne sme 
presegati 21 mm Hg. Poškodba 
vidnega živca ima lahko zelo hu-
de posledice; od motenega pre-
našanje vidnih sporočil v mož-
gane do slepote. Za zdravljenje 
uporabljamo zdravila, laser ali ki-
rurški nož.
Odstop mrežnice pomeni, da 
se mrežnica loči od spodaj leže-
če žilnice. V večini primerov je 
vzrok raztrganina v mrežnici. Pr-
vi znaki so lahko svetlobni bliski, 
ki se pogosto pojavijo tik preden 
v mrežnici nastane luknja. Plava-
joče črne, pajčevini podobne ob-
like se vidijo, ko je nastala raz-
trganina ali odstop steklovine. 
Bolnik opazi izgubo predela zu-
nanjega vidnega polja na priza-
detem očesu. Pokaže se kot črna 
zavesa, povlečena čez oko. Če se 
odstop nadaljuje, lahko izgubimo 
celotno vidno polje. 
Odstop mrežnice je redek. Po-
javlja se od srednjih let dalje. V 
nevarnosti so ljudje s kratkovid-
nostjo, ljudje s poškodbami oče-
sa in ljudje, ki imajo odstranjeno 
lečo zaradi sive mrene. 
Bolniki s sladkorno boleznijo 
imajo pogosto sivo in zeleno mre-
no (katarakta in glavkom). Naj-
pogosteje pa imajo zaradi okvare 
drobnih žil prizadeto mrežnico - 
diabetična retinopatija.

Arterije v mrežnici so oslabljene 
in lahko pride do notranjih kr-
vavitev, kar povzroča slabši vid. 
Bolnik opisuje zamegljeno sliko, 
potujoče lise in bliskanje ali ne-
nadno izgubo vida. Kapilare v 
očesni mrežnici se najprej mesto-
ma razširijo (mikroanevrizme), 
kasneje pa tudi počijo in povzro-
čajo pikčaste in lisaste krvavitve 
na mrežnici. Pri najtežji obliki - 
diabetični proliferativni retino-
patiji - nove žilice vraščajo tudi 
v steklovino, pogosto zakrvavijo 
in v končni fazi bolezni povzro-
čajo slepoto. 
Diabetična retinopatija se zna-
čilno pojavlja po določenem ča-
su trajanja sladkorne bolezni. 
V prvih petih letih je redka, po 
25. letih pa jo najdemo pri več-
ini sladkornih bolnikov. Pravega 
zdravila za diabetično retinopati-
jo ni. Razraščanje novih žilic in 
krvavitve lahko blažimo z upora-
bo pravočasne laserske fotokoa-
gulacije. Največ lahko storimo s 
strogim uravnavanjem krvnega 
sladkorja, ki pomaga upočasni-
ti razvoj retinopatije. Učinkovito 
moramo zdraviti morebitni zvi-
šan krvni tlak in holesterol, po-
membni pa so tudi redni pregle-
di očesnega ozadja. 
Starostno pogojena degeneraci-
ja rumene pege vodi do izgube 
ostrosti vida. V visoki starosti 
propadata mrežnica in žilnica v 
rumeni pegi. Središčni vid posto-

DALJNOVIDNO OKO
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poma izginja, obrobje pa ostaja 
neprizadeto. Dieta s pravilno me-
šanico ogljikovih hidratov, maš-
čob, beljakovin, vitaminov ter 
mineralov lahko proces nekoliko 
upočasni. Operativno zdravlje-
nje ni mogoče, korekcijska očala 
pa ne pomagajo. Bolniki navaja-
jo popačene oziroma zvite črke 
in črte, manjkajoče črke, manjši 
kontrast, slabšo barvno intenzi-
teto. Vzroka sta visoki krvni tlak 
in kajenje, obolenje pa se pojavlja 
pogosteje pri svetli barvi kože. 

Solze koristijo

Solze so naravni obrambni me-
hanizem. Namenjene so vlaže-
nju, zaščiti in prehrani površine 
očesa. Ščitijo nas pred zunanji-
mi vplivi, kot so veter, toplota, 
smog ali tujki. Proizvajajo jih 
solzne žleze. Preko solz oko do-
biva osnovne vitamine in hran-
ljive snovi. 
Eden najpogostejših vzrokov sin-
droma suhega očesa je starost. 
Do obolenja lahko pripeljejo tu-
di dim, veter, klimatske naprave, 
večurno delo za računalnikom, 
menopavza ali kontaktne leče, ki 
absorbirajo zgornji sloj očesnega 
filma. Na suhost očesa vplivajo 
tudi določena zdravila ali bolezni 
(ščitnice, pomanjkanje vitamina 
A, Parkinsonovova bolezen, kola-
genoze, revmatske bolezni). 
Ker primanjkuje oljnate snovi, 
solze prej izhlapijo. Simptomi 
suhega očesa so pekoč občutek, 
občutek, da imamo kaj v oče-
su, suhost, srbež, preobčutljivost 
na svetlobo in gnojenje. Simpto-
me ublažimo z uporabo umetnih 
solz, oziroma kapljic, v skrajnih 
primerih pa z operativnim zapi-
ranjem solzevoda. 
Blefaritis označuje vnetje robov 
vek, ki povzroča stalno in nev-
šečno rdečino in luskavost kože 
na robu in okolici. Bolezen je po-
gosto združena s seboroičnim ek-

cemom lasišča in obrvi. 
Vnetje očesne veznice nastane 
zaradi okužbe ali alergije. Okuž-
ba je posledica okuženih prstov, 
brisač ali krp za umivanje obra-
za. Alergični konjunktivitis pov-
zroča alergija na cvetni prah, 
kozmetične preparate ali dru-
ge snovi. 
Ptozo povzroča oslabelost miši-
ce, ki dviguje veko. Lahko je pri-
sotna od rojstva, lahko pa se raz-
vije kadarkoli, če se okvari živec, 
ki nadzira mišico vek ali pa če se 
okvari sama mišica. Živec je lah-
ko okvarjen zaradi poškodbe ali 
zaradi številnih bolezni, med nji-
mi zaradi sladkorne bolezni in 
anevrizme v možganih. Ptozo po-
gosto spremlja dvojni vid.
Ječmen je okužba mešička tre-
palnice, ki jo povzroči stafilokok-
na bakterija. V nekaj dneh poči, 
bolečina poneha in trepalnica iz-
pade. Pomaga obloga, včasih pa 
je potrebno antibiotsko mazilo.
Stalno solzenje očesa povzroča 
zapora v solznih izvodilih, ki od-
vajajo solze iz očesa v nos. Vzrok 
je lahko poškodba kosti ali pona-
vljajoče se otekanje sluznice izvo-
dil in solznega mešička. 
Največ okvar vida je posledica 
nesreč. Neprevidnost pri delu 
in opuščanje zaščitnih očal pre-
pogosto botrujeta poškodbi s tuj-
ki. Nikoli ne poskušajte odstra-
niti tujka, ki je na zenici ali pa 
se zdi zapičen v beločnico. Očesa 
se ne dotikajmo in ga ne mencaj-
mo. Pokrijmo ga z blazinico gaze 
in takoj poiščimo zdravniško po-
moč. Če se tujek premika, oziro-
ma ni zapičen, ga lahko posku-
simo odstraniti z vogalom čiste 
tkanine. 
Kemična sredstva ali jedkovine, 
ki brizgnejo v oko, moramo ta-
koj izprati, tako da bolnikov ob-
raz potisnemo pod tekočo vodo. 
S prsti držimo veke odprte. Po 
minimalno 10 minutah izpiranja 
pokrijemo oko s sterilno gazo in 

bolnika odpeljemo v bolnišnico. 
Razjedi na roženici pogosto sledi 
okužba. Če najprej nastane razje-
da, je to običajno posledica udar-
ca ali opraskanja roženice s tuj-
kom. Razjeda se nato okuži z 
bakterijami. Ko pa najprej nasta-
ne okužba, je povzročitelj najpo-
gosteje virus – običajno herpes. 
V skoraj vseh primerih je priza-
deto samo eno oko. Prizadeto 
oko je boleče, beločnica posta-
ne rožnata ali rdeča, ostrina vida 
se poslabša. V primeru bakterij-
ske okužbe je razjeda včasih vid-
na kot bela pega. 
Najpomembnejša je zaščita. Ob 
sumu na razjedo ali vnetje ro-
ženice moramo takoj k okuli-
stu. Nezdravljena bolezen vodi 
do brazgotine, ki poslabša vid. 
Okužba lahko vdre tudi v zrklo 
in v primeru zapleta lahko oko 
tudi izgubimo. 
Vse barve, ki jih zaznavamo, so 
sestavljene iz kombinacije treh 
barv: rdeče, zelene in modre. 
Vsak čepek v mrežnici vsebuje 
na svetlobo občutljivo snov ter 
reagira na eno izmed teh barv. 
Ljudje s pomanjkljivim barvnim 
vidom imajo delno ali popolno 
pomanjkanje ene ali več na sve-
tlobo občutljivih snovi v čepkih. 
Bolezen, ko vidimo vse le v sivka-
stih odtenkih, je izredno redka. 
Najpogostejša napaka je nespo-
sobnost razlikovati med rdečo 
in zeleno barvo v mraku, v jas-
ni svetlobi pa se barve vidijo nor-
malno. Napake v barvnem čutu 
prizadenejo 8 odstotkov moških 
in le 0,5 odstotka žensk. Skoraj 
vedno so prirojene. Za barvno 
slepoto ni zdravila. 
Poskrbimo, da bodo naše oči še 
naprej zdrave, da bomo lahko z 
dobrim vidom zaznavali svet oko-
li sebe in še naprej uživali v ču-
dovitem barvnem bogastvu na-
rave. 

prim.Janez Poles, 

dr. med.-internist
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Preizkus, ki je že utečena aktiv-
nost, dobro sprejeta med delavci, 
ki se zavedajo lastne odgovorno-
sti za zdravje, je že četrtič orga-
niziralo športno društvo v sode-
lovanju z Zdravstvenim domom 
Velenje. 
Preizkusa se je udeležilo 64 so-
delavk in sodelavcev, poleg ho-
je so opravili tudi meritve teže, 
višine, krvnega sladkorja in ho-
lesterola, po preizkusu pa so vsi 
dobili še individualna priporoči-
la za primeren način gibanja in 
prehrane.
Tokratni preizkus hoje na 2 ki-

lometra pa je bil še posebej 

pomemben za 20 naših sode-

lavk in sodelavcev, ki so storili 

prvi korak na poti k spremem-

bi svojega načina življenje.

V maju in juniju smo izvedli pre-
davanji »Zdrav življenjski slog«, 
kamor so bili po priporočilu Me-
dicine dela, prometa in športa in 
Službe za varstvo pri delu po-
vabljeni delavci, ki imajo proble-
me s telesno težo ali povišanim 
krvnim tlakom, holesterolom ali 

sladkorjem. Takšnih delavcev je v 
Premogovniku 63 odstotkov.
Udeleženci predavanja so se ime-
li možnost prijaviti v »Šolo huj-
šanja«, ki jo – prav tako kot pre-
davanja – v Zdravstvenem domu 
Velenje vodita Urška Bandalo, di-
plomirana medicinska sestra, in 
Sanja Mandič diplomirana fizio-
terapevtka. 
Šola hujšanja po programu CIN-
DI se je pričela 28. septembra 
in bo trajala 4 mesece, 20 na-
ših udeležencev pa je svoj prvi 
korak naredilo prav s preizku-
som hoje. Njihovi prvi vtisi so ze-
lo pozitivni, vsi pa so veseli, da 
smo v Zdravstvenem domu nale-
teli na toliko posluha, da je sku-
pina organizirana le za zaposlene 
Premogovnika. 
»Verjemite, da pouk poteka v 
prav veselem vzdušju in z veliko 
dobre volje,« sta nam izjavili uči-
teljici Urška in Sanja.
S predavanji »Zdrav življenjski 
slog« nadaljujemo tudi v jeseni. Z 
osebnimi vabili smo na prvo pre-
davanje, ki je bilo 27. oktobra v 

Zeleni dvorani, povabili sodelav-
ce, za katere nas je Medicina de-
la, prometa in športa opozorila, 
da so v rizični skupini, prav ta-
ko pa so na vsako takšno preda-
vanje vedno vabljeni tudi vsi dru-
gi, ki želijo nekaj storiti za svoje 
zdravje. Če boste v podjetju po-

kazali dovolj zanimanja, bomo 

tovrstna predavanja še organi-

zirali.

Možnosti za spremembo nači-
na življenja in za aktivno skrb 
za lastno zdravje je v podjet-
ju veliko. Učenje zdravega sloga 
življenja je ena od akcij, ki naj 
pripomore k ozaveščanju vseh 
zaposlenih za odgovorno skrb za 
svoje zdravje, psihofizično kondi-
cijo in varno opravljanje dela ta-
ko v podjetju kot tudi doma. 
Le nekaj dobre volje za začetek je 
potrebne in ne pozabimo - dolgi 
zimski večeri nas še bolj zapeljejo 
v nezdrav način življenja, zato se 
raje odločimo za drug način živ-
ljenja že pred prihodom zime!

Milena Ahtik

Prva skupina odšteva kilograme

Med številnimi 
aktivnostmi za 
ohranjanje in iz-
boljšanje zdrav-
ja zaposlenih, ki 
jih vodimo v Pre-
mogovniku v 
sklopu projek-
ta Skrb za zdra-
vega delavca, 
je bila ponov-
na organizacija 
preizkusa hoje 
na 2 kilometra, 
in sicer v sobo-
to, 25. septem-
bra. 
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ŠPORTNO DRUŠTVO 

Božič v Kranjski Gori 
Od 23. do 28. decembra

Četrtek, 23.12.

Prihod v Kranjsko Goro v popoldanskem času in 
namestitev v hotelu Larix, Prisank ali v apartma-
jih Vitranc.
Petek, 24.12.

Športne aktivnosti po izbiri: šola smučanja, odboj-
ka, košarka in tenis.
Nočno sankanje. Po sankanju obisk polnočnice ter 
pogostitev s potico in čajem.                                                                                      
Sobota, 25.12.

Športne aktivnosti po izbiri. Ob 20. uri svečana bo-
žična večerja z glasbo.
Nedelja, 26.12., ponedeljek, 27.12.

Športne aktivnosti po izbiri.
Torek, 28.12.

Po kosilu ob 12. uri odhod proti domu.
Popusti:

- otroci od 2. do 7. leta 50 odstotkov popusta (La-
rix, Prisank),

- otroci od 7. do 12. leta 30 odstotkov popusta (La-
rix,Prisank),

- brezplačni vstop v Aqua center (3 ure dnevno),
- 50 odstotkov popusta pri koriščenju savn,
- 10 odstotkov popusta pri koriščenju vita progra-

mov,
- vključena božična večerja,
- po polnočnici potica in čaj.
Cena vključuje: namestitev, polpenzione v hote-
lih Larix in Prisank (samopostrežni zajtrk in več-
erja), stroški organizacije, šola smučanja, igranje te-
nisa, košarke, odbojke, animacijski program, mini 
klub za otroke.
Način plačila: z odbitki od plače na tri obroke.
Prijave zbiramo na sedežu športnega društva do 
vključno 13. 12. 2004.
Športno društvo poslovnega sistema Premogovnik 
Velenje želi vsem svojim članom prijetne, športno 
obarvane, aktivne božične počitnice. 

paket cena za ~lane ŠD cena za ne~lane
5-dnevni paket hotel Larix 23.-28.12. 40.000 50.000

5-dnevni paket hotel Prisank 23.-28.12. 40.000 50.000
3-dnevni najem apartmaja Vitranc za 2-4 osebe, 23.-26.12. 21.000 26.000
3-dnevni najem apartmaja Vitranc za 2-5 oseb, 23.-26.12. 24.000 30.000

Gremo na sneg!
Arabba leži na nadmorski višini od 1446 m do 3342 
m v osrčju Dolomitov, obkrožena s smučišči Sel-
la Ronda in je izhodišče za smučanje na celotnem 
področju Dolomiti Superski. Smučišče je oddaljeno 
od Velenja 373 km. Smučišča na področju Arabbe 
in Marmolade so primerna za smučarje in borderje 
vseh kategorij. Smučarskih naprav je skupaj 34 (se-
dežnice, gondole, vlečnice), smučarske proge sku-
paj merijo 56 km, umetno zasneženih prog je 42 
km. Kapaciteta smučarjev je 33.000 na uro.
Cena aranžmaja, ki vključuje 3 nočitve v štiripo-
steljnem apartmaju, 4-dnevno smučarsko vozovnico 
Arabba in Marmolada in avtobusni prevoz, je:
- 29.600 SIT na osebo za odrasle,
- 24.800 SIT na osebo za otroke od 9 do 16 let,
- 13.300 SIT na osebo za otroke do 9 let.
Doplačila v kraju bivanja:

- za smučarsko vozovnico (Superski) za Alta Badio 
in Val Gardeno, Canezei znaša 7 EUR/osebo (Sel-
la ronda – 240 km smučarskih prog in prek 200 
smučarskih naprav),

- za končno čiščenje 39 EUR/apartma (cca 10 
EUR/osebo), 

- za posteljnino 8 EUR/osebo (lahko imate tudi 
lastno).

Ob prejemu ključev je obvezna kavcija 100 EUR/na 
apartma, ki se vrne ob odhodu v primeru istega sta-
nja apartmaja.
Namestitev je v štiriposteljnih apartmajih in cena 
velja v primeru, da v apartmaju bivajo 4 osebe! V 
primeru, da v 1/4 apartmaju bivata samo 2 osebi, 
je cena 44.900 SIT na osebo.
Plačilni pogoji za člane športnega društva:
- plačamo lahko v treh obrokih, ob prijavi 10.000 

SIT, 
- druga dva obroka plačamo z odbitki od plače 15. 

12. 2004 in 15. 1. 2005. 
Prijave zbiramo v športnem društvu najkasneje 

do petka, 19. novembra, do 14. ure oziroma do 

popolnjenosti avtobusa! Število mest je omeje-

no! Dodatne informacije na tel. 03/5863-043 

ali 8996100, int.1820.

Športno dru-
štvo in GOST 
vas vabita na 

štiridnevno 
smučanje, in si-

cer od 16. do 
19. decembra v 
Arabbo, v Italiji. 
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Turnir v rokometu

V veliki telovadnici Šolskega 
centra Velenje je 4. in 11. ok-
tobra potekal turnir v roko-
metu. Sodelovalo je 8 ekip, ki 
so se uvrstile takole:
1. Proizvodnja, 2. Transport, 
3. Priprave, 4. HTZ, 5. Klasir-
nica, 6. Strokovne službe, 7. 
ESD, 8. Zračenje.
Na fotografiji je zmagovalna 
ekipa Proizvodnje.

Udeleženci kolesarske 
transverzale pozor!

Zaključno srečanje udeležen-
cev kolesarske transverzale bo 
v Restavraciji Jezero v petek,  
12. novembra, ob 18.00,  kjer 
bomo izžrebali praktične na-
grade za tiste, ki ste transver-
zalo opravili.

Obvestilo

Vse udeležence letne preventive 
(obvezni del programa) in druge 
interesente za zimsko preventivo 
obveščamo, da se prične prvi del 
zimske preventive 15. 11. 2004.
- A program poteka v bazenu Ve-
lenje (aktivni – trim kabinet, sav-
na, bazen),
- B program poteka v Termah To-
polšica (prevoz, vodena rekrea-
cija v telovadnici in prosto pla-
vanje).
Cena programa je 3.800 SIT, pri-
jave zbiramo do 11. 11. 2004 na 
sedežu športnega društva. Vsi 
udeleženci bodo o programu pis-
no obveščeni, informacije pa do-
bite na telefonu 5863-043.
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OBVESTILA 

Zelenortski otoki – neodkriti raj

Republika Zele-
nortski otoki je 

država v arhipe-
lagu Severne-

ga Atlantskega 
oceana ob za-

hodni obali Af-
rike.

Nenaseljene otoke so v 15. stoletju odkrili in kolo-
nizirali Portugalci. Tedaj je bilo otočje polno bujne 
vegetacije in je po njej dobilo ime Kap Verde. Oto-
ki so sčasoma postali središče trgovine z afriškimi 
sužnji. Večina prebivalcev Zelenortskih otokov izha-
ja iz obeh skupin ljudi. 
Zelenortski otoki so dobili svoje ime po Zelenem 

rtu, najzahodnejši točki Afrike v današnjem Sene-

galu. Mir, toplo sonce, čisto morje, peščene plaže, 
predeli za surfarje, potovanje med otoki za avanturi-
ste… vse to je oddaljeno samo dobrih 6 ur leta. 
Otoki so vulkanskega izvora in se nahajajo na kri-
žišču treh kontinentov samo 450 km zahodno od 
afriške obale. Arhipelag sestavlja 10 otokov in 8 oto-
čkov, od katerih je 6 nenaseljenih. Skupne površine 
otokov je 216 km, pristnih prebivalcev je nekaj čez 
14.000, ostalo so priseljenci.
Danes so Kapverdski ali Zelenortski otoki evropska 
turistična uspešnica. Največje njihovo bogastvo je 
seveda morje. Morska voda je čista, njena tempera-
tura je ob obali vse leto okoli 250C, kar je primer-
no tudi za potapljače. Nekateri otoki so hriboviti in 
imajo prijetne poti za pohodništvo.
Otoki so domovina različnih glasbenih slogov in 
glasba je eden glavnih vzrokov, da je nočno življenje 
na otokih čudovito, hkrati pa nudijo veliko skritih 
kotičkov za romantične duše. Povsod je čutiti živa-
hen afriški duh in prijaznost. Otočani so dobri go-
stitelji, ki znajo pričarati idealno vzdušje. Radi ima-
jo tujce in govorijo veliko tujih jezikov.
Kapverdska kuhinja je v osnovi portugalska, vendar 
ima nekaj specialitet, ki so značilne samo za te oto-
ke. Najbolj nenavadna in izvrstna jed je pečena me-
šanica tunine, česna in paradižnika, zavita v testo 

iz krompirja in koruzne moke, ki se postreže vro-
ča. Glavne jedi so sveže ribe, školjke, pripravljene 
na žaru ali z zelenjavo. Najbolj znana specialiteta so 
školjke z rižem, »aroz de marisco«.
Otok Sal je najsevernejši in najrazvitejši med oto-
ki. Na tem otoku je tudi mednarodno letališče. Ime 
je dobil po soli, ki je eno njegovih bogastev. Znan 
je po belih peščenih plažah, lepih hotelih, kristalno 
čistem morju in puščavskem vzdušju. Možen je tudi 
najem avtomobila ali gorskega kolesa.
Otok Santo Antao je najlepši in najbolj nedotak-
njen otok ter hkrati najbolj zelen. Zaradi neokrnje-
ne narave je primeren za pohodništvo oziroma spre-
hode ob obali, ki se strmo dviga. 
Sao Vicente je otok, ki je najbolj zanimiv za zaba-
ve željne turiste. Najbolj živahno mesto je Mindelo, 
kjer je ogromno barov in nočnih klubov, ki tudi naj-
bolj zahtevnemu gostu poženejo kri po žilah.
Otok Boa Vista je najredkeje naseljen med vsemi. 
Puščavska pokrajina deluje pomirjujoče, poživljajo 
pa jo vulkanske kamnine in zelene oaze. Za marsi-
koga je Boavista najlepši otok, všeč pa je tudi ljubi-
teljem vodnih športov.
Koristne informacije:

Dokumenti za potovanje: veljavni potni list in viza.
Pogovorni jezik: portugalski, v turističnih predelih 
govorijo tudi italijansko in angleško.
Valuta: kapverdski eskudo.

Povprečne temperature:

nov. dec. jan. feb. marec april
dnevna temperatura 0C 29 27 24 23 24 25
no~na temperatura 0C 22 20 18 17 18 18
temperatura vode 0C 24 22 21 20 20 20
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UGODNA PONUDBA TRIGLAV, 
ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE

ZAVARUJTE SE IN PRIHRANITE DENAR

Zdravje je naše največje bogastvo. Ali kdaj 

pomislimo, kako smo ga zavarovali in za 

kakšno ceno?

Komu zaupati tako dragocenost, kot je zdrav-
je? Odločitev je lahka. Zavarovalnica Triglav ob-
staja že desetletja in je vredna zaupanja. Poleg 
vseh vrst zavarovanj sedaj nudi tudi dopolnilna 
zdravstvena zavarovanja.

Prepričani smo, da je naša ponudba dopolnilne-
ga zdravstvenega zavarovanja za vas najugodnej-
ša, saj vam ponujamo:
- konkurenčno premijo;
- popust za krvodajalce;
- dodaten popust za ostala zdravstvena zava-

rovanja;
- možnost paketnega popusta pri premoženj-

skih zavarovanjih Zavarovalnice Triglav;
- pod enakimi pogoji lahko zavarujete tudi vaše 

ožje družinske člane.

S sklenitvijo zdravstvenega zavarovanja pri Tri-
glavu se vaše pravice do zdravstvenih storitev v 
ničemer ne spremenijo, le premija za dopolnil-
no zdravstveno zavarovanje bo manjša!

Ponudbo boste dobili pri izplačilu plač. Posto-
pek sklenitve je enostaven. Izpolnili boste prilo-
ženo dokumentacijo in jo oddali v vašo kadrov-
sko službo.

Cena bivanja na Zelenortskih otokih že od 141.500 
SIT dalje! 
Cena vključuje: letalski prevoz na relaciji Benetke 
– otok Sal – Benetke, transfer letališče – hotel – le-
tališče na otoku Sal, namestitev v apartmaju kom-
pleksa Djadsal Residence***, vodenje in organiza-
cijo potovanja. 
Obvezno doplačilo: letališke pristojbine 12.500 SIT, 
otroci od 2. do 12. leta 9.900 SIT, do 2. leta 3.000 
SIT. Popusti za otroke: do 2. leta brezplačno, od 2. 
do 12. leta na dodatnem ležišču v spremstvu dveh 
odraslih oseb pavšal 109.900 SIT.
Kombinacija 7-dnevnega potovanja po otokih in po-
čitnice Sal – Sao Vicente – Santo Antao – Sal od 
239.900 SIT! 
Cena vključuje: letalski prevoz na relaciji Benetke 
– otok Sal – Benetke, lokalni let Sal – Sao Vicente – 

Sal, transferje, namestitev v hotelu Mindelhotel na 
podlagi polnega penziona (2x), prevoz s trajektom 
Sao Vicente – Santo Antao – Sao Vicente, namesti-
tev v hotelu Pedracin Village s polnim penzionom 
(2x), v hotelu Djadsal Holiday Club na podlagi All 
inclusive (2,5x), vse oglede po programu.
Možnost obročnega plačila brez obresti!
Informacije glede tega in ostalih programov dobite 
v Turistični agenciji GOST, Rudarska cesta 6 (ste-
klena direkcija), telefon 897 32 80!

Metka Marič
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INFORMACIJE:
8996-100 INT. 12-18

ZA VSE ZAPOSLENE
V POSLOVNEM SISTEMU PREMOGOVNIK VELENJE

NUDIMO PLA^ILO NA 6 OBROKOV.
MINIMALNA VREDNOST OBROKA 10 SIT..000

OD 2. DO 19. NOVEMBRA
AKCIJSKA PONUDBA

AVTOPLAŠ^EV

20%

10%
POPUST PRI GOTOVINSKEM PLA^ILU

POPUST PRI PLA^ILU NA OBROKE
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Rešitev nagradne križanke Premogovnika Velenje, objavljene 

v Rudarju 8/2004, sta gesli: »Tormalt« in »Rudarski gradbe-

ni programi«.

Nagrajenci so:
1. nagrada Viktorija Ravnjak, Kidričeva 2, 3320 Velenje,

2. nagrada Nejc Kolar, Laze 16 H, 3320 Velenje,
3. nagrada Kaja Plohl, Goriška 44, 3320 Velenje.
Nagrajenci bodo obvestilo o prevzemu nagrade prejeli po pošti.
Čestitamo nagrajencem, vse bralce pa vabimo k reševanju nove na-
gradne križanke v tej številki Rudarja.




