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UVODNIK

Kako varno delamo?
Junija letos je bil sprejet novi zakon o varnosti in zdravju 
pri delu, ki je začel veljati s 3. decembrom. Na ta zakon 
se je bilo potrebno pripraviti, predvsem pa prilagoditi na 
spremembe, ki jih prinaša. Zato so konec oktobra po vsej 
Sloveniji, v sklopu Evropskega tedna varnosti, potekale 
različne akcije, v katerih je bilo varnosti in zdravju posve-
čeno še več pozornosti.

V Skupini Premogovnik Velenje se pomena varnosti 
zavedamo toliko bolj, saj delo pri nas poteka v specifičnem 
okolju. Tematika, ki se dotika varnosti in zdravja pri delu, 
je za nas vedno zanimiva in aktualna.

Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu za nas ne prina-
ša večjih sprememb, saj v Premogovniku Velenje že vrsto 
let izvajamo postopke, ki jih ta zakon predvideva. Lahko 
bi rekli, da na slovenski in tudi evropski ravni omenjeni 
zakon ne prinaša večjih sprememb, razen morda tega, da 
se bomo o sami varnosti in zdravju pri delu po novem 
malo več pogovarjali in o tem naredili tudi kakšno doda-
tno analizo. Osebno pogrešam bistvene oz. konkretnejše 
ukrepe, ki bi dejansko izboljšali stanje na tem področju.
Na področju rudarstva, predvsem v zahodnoevropskem 
merilu, kamor se nedvomno kot eden najmodernejših 
premogovnikov uvršča tudi Premogovnik Velenje, je za 
varnost zelo dobro poskrbljeno. V preostalem delu sveta, 
predvsem v Aziji in Afriki, je rudarstvo še vedno zelo tve-
gan poklic, na kar nas nenehno opozarjajo številne nesreče 
in žrtve na teh območjih.

V Premogovniku Velenje se potencialnih nevarnosti vse-
skozi zavedamo, zato stremimo k zagotavljanju čim višjih 
standardov varnosti in zdravja pri delu, s čimer zmanjšu-
jemo tveganje na najnižjo možno raven. Med ukrepi za 
zagotavljanje večje varnosti je bila tudi ponovna vpelja-
va projekta ali delam varno, kar se je izkazalo za zelo 
koristno, saj je število nevarnih dogodkov v prvi polovici 
letošnjega leta glede na pretekla leta upadlo. Letošnji julij 
je bil zgodovinski, prvič v zgodovini Premogovnika smo 
zabeležili mesec brez nezgod.

Da naše delo poteka v posebnih razmerah, smo spoznali 
že v naslednjih treh mesecih, ko je najverjetneje zaradi 
podcenjevanja zahtevnosti in premajhne pazljivosti oz. 
zbranosti pri delu prišlo do povečanja števila nezgod in 
nevarnih dogodkov. To nas je privedlo do tega, da smo z 
dodatnimi ukrepi večino aktivnosti usmerili v osveščanje 
in opozarjanje zaposlenih na potencialne nevarnosti, do 
katerih prihaja v naših delovnih procesih. Delo v jami je 
zelo zahtevno, na kar je potrebno nenehno opozarjati.
Za zagotavljanje dodatne varnosti smo uvedli varnostne 
nadzornike, ki na delovnih mestih preverjajo psihofizično 
usposobljenost zaposlenih, ali delajo varno in uporabljajo 
ustrezno zaščitno opremo. Rezultati tega se že kažejo, saj 
zaščitna sredstva dosledno uporabljamo, tudi delovišča so 
bolj urejena in varna za delo.

S posebnimi analizami, ki jih izvajamo, želimo zaposlenim 
prikazati trende, ki jih moramo izboljšati, zato menim, da 
je dobro, da se o tem pogovarjamo in na ta način spreme-
nimo negativne vzorce in navade posameznikov. Z dvigom 
zavesti in ravni spoštovanja delovnih razmer v jami bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje, saj želimo v zaposlenih pre-
buditi zavedanje, da je najprej vsak posameznik odgovoren 
za lastno varnost. Ne glede na zadnje tri mesece je število 
nezgod in nevarnih dogodkov pri nas nenehno v upada-
nju, kar je zagotovo posledica številnih ukrepov, s katerimi 
bomo nadaljevali. Vsem sodelavkam in sodelavcem želim 
varno delo in SREČNO!

mag. Marjan Kolenc, 
svetovalec direktorja za področje varnosti
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PV predstavil svoje 
razvojne dosežke 
Premogovnik Velenje je v sredo, 23. novembra 2011, v sejni dvorani Mestne občine Velenje pred-
stavil vrhunske razvojne dosežke in rezultate, ki so bili predstavljeni tudi na IV. mednarodnem 
kongresu rudarstva Balkanmine, ki je oktobra potekal v Ljubljani. 

naše podjetje že nekaj desetletij 
posveča veliko pozornost moderni-
zaciji in uvajanju najnovejših tehno-
logij pri pridobivanju premoga, ki 
bi olajšale fizični napor in rudarjem 
zagotavljale kar največjo varnost pri 
delu. Pomemben mejnik na tem po-
dročju je bil dosežen leta 1987, ko 
smo s klasičnih odkopov dokončno 
prešli na mehanizirane odkope. k 
temu sta bistveno pripomogla la-
stno znanje in sistematično iskanje 
najprimernejše in varne metode za 
odkopavanje debelih slojev premo-
ga. danes je v strokovni literaturi 
poznana kot velenjska odkopna 
metoda in je ime Premogovnika 
velenje ponesla izven meja naše dr-
žave, leta 2007 pa smo zanjo prejeli 
tudi priznanje Inženirske zbornice 
slovenije za inovativnost.
V do zadnjega kotička nabito polni 
dvorani mestne hiše je zbrane 
uvodoma pozdravil direktor Premo-
govnika velenje dr. Milan Medved. 
»Premogovnik Velenje kot tehnolo-

ško visoko razvito podjetje tudi med 
strateškimi cilji opredeljuje moder-
nizacijo proizvodnje premoga, ki bi 
prispevala k boljšim in varnejšim 
delovnim razmeram ter večji eko-
nomski in ekološki sprejemljivosti, 
tudi zaradi prilagajanja okoljskim 
zahtevam, ki jim je Slovenija pod-
vržena v okviru Evropske skupnosti 
in zahtevajo nov in celovit strateški 
razmislek na področju energetike – z 
vidika proizvodnje in z vidika porabe 
energije. Prav zaradi tega se proizvo-
dnja odvija v skladu z načeli trajno-
stnega razvoja, pri čemer upoštevamo 
in delujemo v skladu s tremi stan-
dardi kakovosti: certifikati za sistem 
vodenja kakovosti, sistem ravnanja z 
okoljem ter sistem varnosti in zdravja 
pri delu po zahtevah standardov ISO 
9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001. Z 
namenom še učinkovitejšega upra-
vljanja z energijo smo letos pristopili 
k pridobitvi mednarodnega certifika-
ta za standard ISO 50001 in kot prvi 
premogovnik ter ena prvih energet-

skih družb na svetu s tem še dodatno 
potrdili energetsko učinkovitost v 
podjetju.«
Z uporabo najsodobnejše tehnolo-
gije dosegamo izjemne proizvodne 
rezultate, ki so primerljivi z dosežki 
podzemnih premogovnikov v Evropi 
in po svetu. V lanskem letu smo v 
primerjavi s preteklimi leti presegli 
vse dosedanje parametre proizvodnje. 
Te odlične rezultate lahko dosegamo 
z vrhunsko elektro-strojno opremo, 
ki je dosežek večletnega razvoja in 
plod domačega inženirskega znanja. 
Tudi mednarodni strokovnjaki, ki so 
v začetku leta 2011 opravili revizijo 
zalog premoga, so bili navdušeni nad 
organiziranostjo in strokovnostjo 
inženirjev Premogovnika Velenje, 
nad tehnologijo in opremo v jami, ki 
so jo projektirali naši strokovnjaki, saj 
je – tudi po njihovem mnenju – na 
najvišjem nivoju tudi v svetovnem 
merilu. V svojem poročilu so navedli, 
da »Premogovnik Velenje predstavlja 
referenčno točko v premogovništvu 
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Zahodne Evrope«, kar je za našo 
družbo vsekakor veliko priznanje. 
Končno mnenje IMC – Montan 
Consulting GmbH iz Nemčije tudi 
potrjuje, da so izračunane zaloge 
premoga in napovedana kurilna 
vrednost ustrezne ter napovedana 
stroškovna cena premoga 2,25 EUR/
GJ dosegljiva. 
»Za Premogovnik Velenje postaja po-
leg zanesljive in konkurenčne dobave 
domačega premoga za proizvodnjo 
električne energije bistvenega pome-
na tudi prenos našega lastnega visoko 
strokovnega inženirskega znanja, 
tehnologije oz. t. i. know-howa izven 
meja naše države,« je dr. Milan Med-
ved podkrepil pomen mednarodnega 
sodelovanja. »Tako je naše podjetje 
prisotno že na več svetovnih lokaci-
jah: v azijsko-pacifiškem območju, 
predvsem v Indiji, Avstraliji, Novi 
Zelandiji, Vietnamu, Turčiji, Make-
doniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, 
Črni gori. To so po vseh kazalnikih 
in napovedih regije, ki intenzivno vla-
gajo – ali bodo v naslednjih letih – v 
posodabljanje podzemnega pridobi-
vanja premoga, saj si bodo s tem za-
gotovile varno in zanesljivo preskrbo 
z domačim energentom. V letošnjem 
letu smo skupaj s tujimi partnerji 
v Singapurju ustanovili podjetje 
Fairwood PV, pri čemer bo Premo-
govnik Velenje zagotavljal strokovna 
znanja in tehnologijo pri posodobitvi 
rudnikov v teh državah. To bo tudi 
dobra priložnost za nadaljnji razvoj 
in internacionalizacijo Velenjske 
odkopne metode, ki s tem že postaja 
slovenski izvozni artikel.« 
Ko smo se odločali, katere projekte 
Premogovnika Velenje predstaviti 
širši javnosti, je bila naloga izjemno 
težka, saj je vse odlične dosežke, na 
katere smo v našem podjetju upravi-
čeno ponosni, v dveh urah nemogoče 
predstaviti. Zaradi tega smo pripra-
vili ožji nabor tem, ostale aktivnosti 
bomo predstavili na kateri od priho-
dnjih predstavitev.
trajnostni vidik velenjske odkopne 
metode je predstavil vodja Proizvo-
dnega področja in glavni tehnični 
vodja Premogovnika Ivan Pohorec. 
varnostno-tehnološki informacijski 
sistem je predstavil vodja oddelka 
tehnološke priprave elektronaprav 
Anton Kotnik. O alarmiranju izrivov 
in izbruhov jamskih plinov je spre-
govoril vodja razvojnih projektov 

Vinko Kotnik. Informacijski sistem 
Maximo za podporo vzdrževanju je 
predstavil vodja področja Vzdrževa-
nje Pavel Skornšek. Nov izvozni jašek 
noP II, za katerega v Premogovniku 
Velenje radi rečemo, da je izziv naše 
generacije, je predstavil vodja pro-
jekta izdelave jaška Dušan Čižmek. 
Samostojni projektant Sergej Jamni-
kar je razložil sorpcijske lastnosti 
velenjskega lignita. o razplinje-
vanju sloja in izrabi premogovnih 
plinov je spregovoril vodja projekta 
Čiste premogovne tehnologije dr. 
Simon Zavšek. razvoj novih tehno-
logij in opreme za jamsko vrtanje 
ter odpiranje, razvoj in izkoriščanje 
premoga v nahajališču Mariovo v 
Makedoniji je predstavil vodja Teh-
ničnih služb Premogovnika Velenje 
mag. Bojan Lajlar. razvojni center 
energija je predstavila dr. Marta 
Svetina Veder, direktorica centra. o 
aktivnostih pri spremljanju stanja 
šaleških jezer in deponije premoga 

je spregovoril Aleš Lamot, jamomerec 
raziskovalec v hčerinskem podjetju 
PV Invest. Mednarodne projekte in 
sodelovanje na tujih trgih je predsta-
vil pomočnik direktorja Premogovni-
ka Velenje mag. Ludvik Golob.
Premogovnik Velenje je v svojo 
strategijo zapisal trajnostni vidik 
delovanja in ga tudi uresničuje. Ob 
ekonomski uspešnosti se spoštujejo 
vsi okoljski normativi ter zagotavljajo 
kvalitetna delovna mesta in kako-
vostno bivalno okolje. Delovanju v 
dveh smereh, optimalni proizvodnji 
premoga in ustvarjanju prihodkov 
na drugih trgih, bomo v Skupini 
Premogovnik Velenje zavezani tudi v 
naslednjih desetletjih.
Ob tej priložnosti smo v Premogov-
niku Velenje izdali posebno številko 
internega glasila Rudar, v kateri smo 
zbrali na javni predstavitvi predsta-
vljene razvojne dosežke.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

V do zadnjega kotička nabito polni dvorani mestne hiše je zbrane uvodoma 
pozdravil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. 
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Proizvodnja v oktobru 2011
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K. –50/C 126.000 128.649 2.649 102,10 5.848
E. K. –130/A 157.500 177.219 19.719 112,52 8.055
E. K.  –5/A 136.500 165.266 28.766 121,07 7.512
Proizvodnja 420.000 471.134 51.134 112,17 21.415
Priprave 12.600 12.818 218 101,73 583
skupaj Pv 432.600 483.952 51.352 111,87 21.998

Proizvodnja v mesecih januar – oktober 2011
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 3.321.865 3.265.989 –55.876 98,32 16.412
Priprave 149.466 151.363 1.897 101,27 761
skupaj Pv 3.471.331 3.417.352 –53.979 98,45 17.173

kakšno je trenutno stanje v jami?
Pri jamskih deloviščih smo ta tre-
nutek v fazi izdelave demontažne 
komore na odkopu k. – 50C, to bomo 
predvidoma končali sredi nasle-
dnjega tedna, potem bomo pričeli 
z demontažo odkopne opreme. V 
južnem krilu jame Preloge smo v 
začetku tega tedna (21. 11.–26. 11. 
2011) demontirali zadnjo sekcijo in s 
tem zaključili z demontažo odkopa k. 
–130A. Sedaj je v teku zapolnjevanje 
demontažne komore. Vzporedno s 

Proizvodnja do konca leta
O proizvodnji premoga, odkopanih količinah in razmerah v jami smo se pogovarjali z vodjem 
Proizvodnega področja in glavnim tehničnim vodjem Premogovnika Velenje Ivanom Pohorcem.

tem poteka proizvodnja na odkopu k. 
–5A v jami Pesje in na odkopu G3/B 
v jami Preloge. Večjih težav pri sami 
proizvodnji na teh dveh odkopih 
trenutno ni. Pripravski številki 3 in 4 
sta pričeli z delom na novih lokaci-
jah, v naslednjem tednu pa na novi 
lokaciji pričenjajo še številke 8, 9 in 
11. Trenutno smo torej v intenzivni 
fazi prestavil, zaradi česar imamo 
nekoliko manjši napredek. To bomo 
zagotovo povečali v začetku decem-
bra, ko bo več pripravskih delovišč 

na samem napredku. Prav tako smo 
v fazi sanacije sedežnice Preloge, kjer 
menjujemo talne loke in povzemamo 
spodnji del; tudi sedežnica Pesje je v 
fazi sanacije. Druga dela v jami pote-
kajo nemoteno.
kako je s proizvodnjo?
V letošnjem letu smo do zdaj (24. 
11. 2011) odkopali nekaj več kot 
3.700.000 ton premoga, kar pomeni, 
da moramo do konca leta odkopati še 
približno 330.000 ton. Menim, da je 
to uresničljivo. Kakšnih posebnosti ta 
trenutek ni videti. Povprečna dnevna 
kurilna vrednost premoga je skladno 
s pričakovanji v zadnjem mesecu 
nekoliko padla in se giblje okoli 10,4 
MJ/t. V letnem povprečju pa smo 
nekje v višini 11,15 MJ/t. 
kako bomo delali do konca leta?
Zaradi zagotavljanja optimalnega 
odkopa premoga je bila 26. 11. v 
proizvodnji opravljena dodatna 
delovna sobota, v osnovnem delov-
nem koledarju pa je že bila predvi-
dena tudi redna delovna sobota, ki 
bo 10. decembra. Za vse zaposlene v 
Premogovniku Velenje je skladno z 
delovnim koledarjem 23. december 
predviden kot zadnji delovni dan v 
tem letu. Pred koncem leta bo jamo 
potrebno ustrezno pripraviti na 
11-dnevno mirovanje, da nas bo mir-
no in varno počakala na prvi delovni 
dan v letu 2012.

Slobodan Mrkonjić
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8. in 9. novembra 2011 je v Premo-
govniku velenje in njegovi hčerinski 
družbi Htz velenje potekal 2. del 
certifikacijske presoje po standar-
du Iso 50001:2011 za pridobitev 
certifikata sistema upravljanja z 
energijo. Presojo je izvajal slovenski 
inštitut za kakovost in meroslovje 
sIQ. Presoja je potekala po skrbno 
načrtovanem programu, zajela pa je 
vsa glavna področja v obeh podje-
tjih. zunanji presojevalci poobla-
ščene inštitucije sIQ  so preverjali 
skladnost sistema upravljanja z 
energijo s standardom in smernica-
mi, ki smo si jih v podjetju predpi-
sali.
Premogovnik Velenje je v svojo 
strategijo zapisal trajnostni vidik 
delovanja in ga tudi uresničuje. Prav 
zaradi tega se proizvodnja odvija v 
skladu z načeli trajnostnega razvoja, 
pri čemer upoštevamo in delujemo 
v skladu s sistemom vodenja kako-
vosti, sistemom ravnanja z okoljem 
ter sistemom varnosti in zdravja pri 
delu po zahtevah standardov ISO 
9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001. Z 
namenom še učinkovitejšega upra-
vljanja z energijo smo letos pristopili 
k vpeljavi sistema upravljanja z ener-
gijo po mednarodnem standardu 
Iso 50001 in kot prvi premogovnik 
ter ena prvih energetskih družb 
na svetu s tem še dodatno potrdili 
energetsko učinkovitost v podjetju. 
vodja presojevalcev mag. dušan 
zorc je na zaključnem sestanku 
poudaril dobro zastavljen sistem 
upravljanja z energijo v Premogovni-
ku Velenje in HTZ Velenje: »K hitri 
in uspešni vzpostavitvi tega sistema 
sta pripomogli dejstvi, da se v obeh 
podjetjih že dalj časa ukvarjate s 
področjem racionalne rabe energije 
ter da imate že vzpostavljene in cer-
tificirane tri ključne sisteme vodenja. 
Zahteve standarda izpolnjujete, zato 
bo certifikacijska komisija podala 
predlog za pridobitev certifikata za 
sistem upravljanja z energijo.«
direktor Premogovnika velenje dr. 
Milan Medved je ob tem dodal: »Z 
uspešno zaključeno zunanjo preso-

PV prvi na svetu
Prvi v Sloveniji in med prvimi na svetu smo pridobili mednarodni certifikat za sistem upravljanja z 
energijo po standardu ISO 50001.

jo v Premogovniku Velenje in naši 
hčerinski družbi znova dokazujemo, 
da sta tako Premogovnik kot HTZ 
dobro organizirani podjetji, ki imata 
ustrezno urejeno poslovanje, trajno-
stno naravnan odnos do okolja in v 
katerih veliko pozornosti posvečamo 
gospodarnemu ravnanju z energijo. 
Ob dveh v letošnjem letu pridoblje-
nih priznanjih Premogovnika Velenje 
za energetsko učinkovito podjetje in 
energetsko najodmevnejše podjetje 
smo si zadali cilj pridobiti certifikat 
ISO 50001. Vse to so pomembna iz-
hodišča za doseganje konkurenčnosti 
na odprtem trgu električne energije 
tudi v prihodnosti.«
Učinkovita raba energije je danes 
nujna tako na področju trajnostnega 
razvoja in družbene odgovornosti kot 
tudi na področju stroškovne učinko-
vitosti. S pravilnim upravljanjem lah-
ko ustvarimo velike prihranke, s tem 
pa vplivamo na uspešnost poslovanja 
podjetja. V Premogovniku Velenje 
smo na osnovi energetskih vidikov 
določili naslednje cilje: varčna in 
učinkovita raba energije za obstoječe 
tehnološke procese, z ukrepi učinko-
vite rabe energije dosegati prihranke 
pri uporabi energije, investiranje 

v nove, energetsko varčne sisteme, 
vzbujanje zavesti o energetski varč-
nosti pri zaposlenih, ločeno merjenje 
porabe po uporabnikih in tehnologi-
jah ter učinkovit nadzorni sistem.
Uvedba mednarodnega standarda 
ISO 50001 tako omogoča učinkovi-
tejše upravljanje z energijo, ponuja 
realne možnosti za zmanjšanje pora-
be energije in s tem nižje stroške ter 
pokaže predanost podjetja obvarova-
nju okolja. 

Certifikat za sistem upravljanja z 
energijo po standardu Iso 50001 
je slovenski inštitut za kakovost 
in meroslovje sIQ Premogovniku 
velenje in Htz velenje podelil na 
slovesnosti ob praznovanju sv. bar-
bare – zavetnice rudarjev, ki je bila v 
četrtek, 1. decembra 2011, v Muzeju 
premogovništva slovenije v velenju.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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Zakon o varnosti in zdravju 
pri delu prinaša novosti

Novi ZVZD z decembrom postavlja 
nekatera nova pojmovanja podro-
čja, hkrati pa poenostavlja nekatere 
postopke in prilagaja pravila temelj-
nim ciljem, to sta zagotavljanje še 
večje varnosti pri delu ter še večja 
skrb za zdravje delavcev. Novi ZVZD 
natančneje definira nekatere pojme, 
odgovornosti in pristojnosti ter opre-
deljuje vloge odgovornih in vodilnih 
delavcev, ostalih delavcev, inšpek-
cijskih služb in drugih. Na novo so 
opredeljene tudi pristojnosti ustre-
znih organov, vključno z morebitnimi 
sankcijami.

Velike spremembe ne 
bodo potrebne
Na področju varnosti in zdravja pri 
delu sta za Premogovnik Velenje po-
membna Zakon o rudarstvu in Zakon 
o varnosti in zdravju pri delu. Zakon 
o rudarstvu že sedaj zajema določene 
elemente varnosti in zdravja pri delu, 
vendar jih drugače opredeljuje kot 
ZVZD. 
svetovalec direktorja za varnost v 
Premogovniku velenje mag. Marjan 
kolenc poudarja, da oba zakona 
opredeljujeta tako oceno tveganja kot 
izjavo o varnosti, zato nam vsebinskih 
sprememb novi ZVZD ne nalaga. 
Prav tako imamo z drugim strateškim 
ciljem opredeljeno varno in humano 
delo, zato tudi na tem področju ne 
bo potrebnih sprememb. »Obnoviti 
bomo morali vlogo medicine dela pri 
prepoznavanju nevarnosti pri delu, 
ukrepih za zagotavljanje zdravja ter 
vrstah obolenj, ki se pojavljajo pri za-
poslenih,« je dejal mag. Kolenc. Naj-
večjo spremembo za Premogovnik 
Velenje predstavlja področje prepove-
di dela pod vplivom alkohola, drog ali 
drugih prepovedanih substanc. Mag. 
Kolenc pravi: »Novi ZVZD navaja, 
da delavec ne sme delati ali biti na 
delovnem mestu pod vplivom alko-
hola drog ali drugih prepovedanih 
substanc. V Kolektivni pogodbi PV 

Decembra 2011 začne veljati novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), ki v to pomembno 
področje vnaša nekatere spremembe in novosti ter odpravlja pomanjkljivosti sedanje zakonodaje, 
ki so se pokazale v praksi. 

je zapisano, da je dovoljena stopnja 
alkohola v krvi 0,5 promila, zato bo 
pogodbo potrebno prilagoditi novi 
zakonodaji. Sicer pa imamo že sedaj 
precej delovnih mest, kjer je dovolje-
na stopnja alkohola v krvi 0 promila.« 
Novi ZVZD prinaša po mnenju mag. 
Kolenca tudi spremembe na področju 
skrbi za bolj zdravega delavca: »Gre 
za preventivne aktivnosti, ki jih izvaja 
delodajalec z namenom zagotavljanja 
zdravja zaposlenih. Vse te aktivnosti 
morajo biti strošek delodajalca in 
ne več boniteta delavca. Ta določba 
predstavlja največji korak za zapo-
slene, saj predvidevamo, da se bodo 
preventivne aktivnosti povečale. 
Seveda pa je odvisno od interesa 
posameznega podjetja.« Mag. Kolenc 
je poudaril, da novi ZVZD ne prinaša 
samo pravice delavcem, ampak tudi 
dolžnosti. Ena takšnih je predvide-
na denarna kazen, če delavec ne bo 
podal pobude za prijavo ali ne bo 
prijavil potencialne nevarnosti za 
delavce, ki jo je opazil. »Posebno po-
dročje predstavlja nasilje, trpinčenje 
in nadlegovanje na delovnem mestu, 
zato bomo v Premogovniku Velenje 
določili mediatorja, ki se bo ukvarjal 
s tem področjem,« je še dodal mag. 
Kolenc.

Obdobne spremembe so 
nujne
Z novostmi novega ZVZD so bili 
seznanjeni tudi zaposleni v Skupini 
Premogovnik Velenje, odgovorni 
po posameznih področjih. Za njih 
smo 8. in 9. novembra organizirali 
strokovni seminar. Novosti ZVZD 
in Pravilnika o varnosti strojev, ki se 
prav tako nanaša na varno in zdravo 
delo, je zaposlenim predstavil Miloš 
seražin, vodja produktov Iso 
9001, bs oHsas 18001, sa 8000 
in modela kzP pri slovenskem 
inštitutu za kakovost in meroslovje, 
kjer je odgovoren tudi za koordina-
cijo presoj. Za naše interno glasilo 

je izpostavil nekaj najpomembnejših 
novosti tega zakona.
varnost in zdravje pri delu morata 
biti del poslovanja vsakega podje-
tja. zakonodaja pa je eden izmed 
načinov, ki pripomore k temu, da 
podjetje namenja posebno pozor-
nost temu področju. ali je tako?
Zelo pomembno je, da podjetja 
sledijo spremembam, ki se dogajajo 
na trgu. Vsaj del teh sprememb je 
namreč povezanih z ugotovitvami pri 
izvajanju zahtev prejšnjega zakona. 
Novi ZVZD je nekatera področja 
bolje povzel in jih vključil v nove 
zahteve. Z njim smo odpravili slabosti 
prejšnjega zakona.
do novosti v zvzd pri delu je pri-
šlo zaradi ugotovitve komisije eU, 
da slovenska zakonodaja odstopa 
od evropske. nekaj sprememb pa je 
nastalo zaradi zahtev delodajalcev. 
katera so tista področja, ki se nana-
šajo na njihove pripombe? 
Skoraj zagotovo je katera od spre-
memb v novem ZVZD nastala zaradi 
ugotovitev komisije EU. Naš zakon 
je sicer bil že pred tem precej oster v 
primerjavi z zakoni ostalih članic EU. 
Pogoj za vstop Slovenije v EU je med 
drugim bila tudi uskladitev zakono-
daje z evropsko. S strani delodajalcev 
je bil pritisk, da se določene zahteve 
prejšnje zakonodaje opustijo, saj naj 
bi le-te ovirale delodajalce pri dosega-
nju večje konkurenčnosti slovenskih 
podjetij v primerjavi s tujimi. V no-
vem ZVZD je nekaj takšnih spre-
memb tudi zapisanih. Dogajalo se je, 
da je bila neka aktivnost v podjetju 
narejena zgolj zato, da je bila nareje-
na, ne pa zato, da bi imela pravi uči-
nek. Eden takšnih primerov je ocena 
tveganja, ki je bila narejena, niso pa 
bili izvajani ukrepi. Novi ZVZD skuša 
odpraviti pomanjkljivosti, ki so se 
pokazale skozi 12-letno prakso. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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kateri del zakonodaje so kot 
problem še posebej izpostavili 
delodajalci?
Delodajalci so pri ocenjevanju admi-
nistrativnih pravil še posebej izposta-
vili potrebo po zmanjševanju števila 
nalog tistih strokovnih delavcev, ki 
potrebujejo dovoljenje za delovanje 
na trgu. Sklepamo, da zaradi tega, da 
lahko sami opravljajo delo strokov-
nega delavca, čeprav tudi to prej z 
zakonom ni bilo prepovedano.
ocena tveganja je tisto področje, 
ki ste ga v Premogovniku velenje 
pomagali izdelati oziroma ste v 
veliki meri pripomogli k temu, 
da imamo izdelane identifikacije 
nevarnosti. zakaj je ocena tveganja 
tako pomembna?
Ocena tveganja je pomembna, ker 
opredeljuje naravo dela, potrebna 
sredstva za delo, z delom poveza-
na tveganja ter ukrepe, ki jih mora 
organizacija izvajati, da so ta tveganja 
obvladovana. Gre za pomemben 
dokument, ki pa ga ni lahko prenesti 
v prakso. Žal smo za način izdelave 
ocene tveganja ter njegovo meto-
dologijo porabili preveč časa, saj bi 
se morali osredotočiti predvsem na 
ukrepe. To problematiko skuša novi 
ZVZD odpraviti.
v letu 2012 naj bi izšla sIst bs 
oHsas 18001 in sIst bs oHsas 
18002. lahko poveste kaj več o tem?
Štiri do pet let zatem, ko je izšel 
britanski standard, bomo dobili tudi 
slovensko izdajo tega standarda, kar 
pomeni, da gremo v korak z ostalimi. 
Za mednarodna standarda zahtev za 
vodenje poklicnega zdravja in varno-
sti so pripravljeni prevodi, potrebno 
je uskladiti še nekaj terminskih zadev 
in izrazov. Resen problem predstavlja 
neenotna terminologija, zato lahko 
ta standard pomeni celo korak nazaj. 
Slovenski prevod pomeni dobro pri-
ložnost za vse uporabnike teh stan-
dardov, saj so v njem zapisani napotki 
za reševanje določenih situacij ter 
napotki za vpeljavo zahtev v prakso. 
Prišlo je tudi do sprememb in no-
vosti v Pravilniku o varnosti strojev. 
novosti se nanašajo na varnostne 
in zdravstvene zahteve. katere so 
bistvene?
Bistvene spremembe so na podro-
čju ugotavljanja skladnosti s strani 
proizvajalca, torej kaj mora proizva-
jalec narediti, da lahko izdelek proda 
na trgu. V novem ZVZD so določeni 

načini ugotavljanja skladnosti opu-
ščeni, saj so bili neprimerni. Vpeljani 
so novi načini, to je popolno zago-
tavljanje kakovosti, ki so bili sicer že 
dovoljeni, vendar ne v Pravilniku o 
varnosti strojev. Gre za bolj natan-
čen in razumljiv zapis, predvsem na 
področju varnostnih in zdravstvenih 
zahtev.
Premogovnik velenje spremljate že 
desetletje. kakšno je vaše mnenje 
glede varnosti in zdravja pri delu v 
našem podjetju?
Menim, da je Premogovnik Velenje 
vzorno urejeno podjetje. Določene 
rešitve, ki ste jih uvedli v vašem pod-
jetju, predstavljam ostalim organiza-
cijam kot nekaj, kar je vredno vpeljati 
ter upoštevati pri delu. Varnost v pre-
mogovniku je vedno na prvem mestu, 
kar se čuti tudi pri vas. Dobre rešitve 
vašega podjetja skušamo predstaviti 
kot primer dobre prakse na naših 
posvetih in konferencah. Želim vam 
tako dobro delo še naprej ter učinko-
vito sodelovanje tudi v prihodnosti.

Požarna varnost
Kako zelo je pomembna požar-
na varnost, vemo vsi, a se tega ne 
zavedamo dovolj. Vse premalo se 
namreč zavedamo, kaj pravzaprav 
pomeni požar in kako uničevalne 
so lahko njegove posledice. Požarna 
varnost spada v sklop varnega dela, ki 
ga mora zagotoviti delodajalec. Prav 
tako mora poskrbeti za teoretično in 
praktično usposabljanje zaposlenih. 
Leta 2007 je izšel obnovljeni Zakon 
o varnosti pred požarom. Najpo-
membnejše novosti s tega področja 
je udeležencem seminarja predstavil 

dušan reberčnik, strokovni sodela-
vec za požarno varnost v Premogov-
niku velenje. Dejal je: »S službe-
nim nalogom je potrebno določiti 
odgovorne osebe za gašenje začetnih 
požarov. Vsaka delovna skupina mora 
imeti nekoga, ki je za to usposobljen. 
Določiti je potrebno odgovorno 
osebo za izvajanje evakuacije. Treba 
je usposobiti varnostnike in upra-
vljavce nadzornih centrov. Prav tako 
moramo imeti na izvlečku požarnega 
reda za vsak objekt zapisano, koliko 
oseb je lahko največ v tem objektu. 
Če delamo z gorljivimi stvarmi, jih 
moramo odlagati na za to določeno 
mesto.« Reberčnik je še poudaril, da 
je zelo pomembno, da nadzorniki 
zaposlene preverjajo, če so seznanjeni 
s tem, kako je treba ravnati, ko pride 
do požara.

Metka Marić

Odgovorni po posameznih področjih v Skupini Premogovnik Velenje so z zanima-
njem prisluhnili novostim, ki jih prinaša novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Miloš Seražin, vodja produktov ISO 
9001, BS OHSAS 18001, SA 8000 in 
modela KZP pri Slovenskem inštitutu 
za kakovost in meroslovje, kjer je od-
govoren tudi za koordinacijo presoj.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Zmanjšujemo porabo 
energije in količine emisij 
toplogrednih plinov 
V Premogovniku Velenje skozi mednarodni projekt LOWCARB zmanjšujemo porabo energije in 
količine emisij toplogrednih plinov

v Premogovniku velenju sta med 16. 
in 18. novembrom potekala veri-
fikacija in delo pri mednarodnem 
razvojnem projektu loWCarb. 
Projekt, katerega cilj je zmanjšanje 
porabe energije in količine emisij 
toplogrednih plinov, se je pričel lani 
julija in bo trajal tri leta. tokrat 
poteka že tretja verifikacija, kjer 
partnerji iz velike britanije, španije, 
Poljske in slovenije preverjajo stanje 
na projektu, v katerem Premogovnik 
velenje izvaja predvsem optimizacijo 
zračenja in črpanja vod ter zajem 
metana iz jamskega zraka. 
Premogovnik Velenje sodeluje pri 
aktivnostih, kjer izvajamo optimizaci-
jo zračenja s preučitvijo inteligentnih 
sistemov prezračevanja ter kontrole; 
izboljšujemo tudi proces projektiranja 
zračenja v jami, kjer bomo ob nad-
gradnji procesa izboljšali programsko 
opremo. Sodelujemo pri proučevanju 
tehnologij zajema metana iz izrablje-
nega jamskega zraka na ventilatorju in 
pri razvoju opreme za procese črpanja 
jamskih vod. 
Vrednost celotnega projekta 
LOWCARB je 4 mio EUR; delež sofi-

nanciranja je 2,4 mio EUR. Od tega bo 
Premogovnik Velenje za izvajanje ra-
zvojnih aktivnosti prejel okoli 150.000 
EUR sredstev.
Partnerji na projektu so: koordinator 
University of Exeter (UK), Asociación 
para la Investigación y el Desarrollo 
Industrial de los Recursos Naturales 
(ES), Główny Instytut Górnictwa (PL), 
Hulleras Del Norte S.A. (ES), Kompa-
nia Węglowa S.A (PL), Mines Rescue 
Service Ltd (UK), University of Not-
tingham (UK), University of Oviedo 
(ES), Premogovnik Velenje (SI). 
V sklopu projekta je Premogovnik 
Velenje sodeloval pri izračunu ogljič-
nega in ekološkega odtisa (CF in EF) 
procesa pridobivanja premoga. CF 
in EF je bil izračunan tudi za druge 
premogovnike EU. Sodelovali smo pri 
dajanju podatkov za potrebe preučitve 
tehnologij uporabe metana iz venti-
lacijskega zraka (VAM) in za izdelavo 
EU registra različnih CH4 emisij. 
Zračilni parametri na ventilatorskih 
postajah se bodo preučili s strani 
partnerja v luči primerne tehnologije. 
Preučujemo tudi porabo električne in 
toplotne energije po procesih. 

Večino aktivnosti smo opravili na 
področju zračenja, kjer smo začeli 
nadgradnjo v Premogovniku Velenje 
razvitega programa za načrtovanje 
zračenja, za kar smo morali najprej 
ponovno proučiti in preveriti delova-
nje programa. Za projekt smo nabavili 
opremo in material, in sicer merilnike 
hitrosti zraka, merilnike koncentra-
cije ogljikovega dioksida in merilni-
ke koncentracije metana, prenosni 
multifunkcijski merilnik in prenosni 
merilnik plinov. Nabavili smo tudi 
pripadajoči material, kot so kabli, 
priključki ipd. Trenutno dokončujemo 
postavljanje mreže merilnikov, opravili 
pa smo tudi več meritev in analiz raz-
ličnih zračilnih parametrov.
V okviru delovnega srečanja so 
partnerji projektne skupine obiskali 
Muzej premogovništva Slovenije 
v Velenju, nekateri pa tudi jamo 
Premogovnika Velenje ter nekatere 
zunanje objekte. Navdušeni so bili nad 
visoko razvitostjo, moderno opremo 
in tehnologijo Premogovnika Velenje. 
Koordinator projekta in partnerji so 
pohvalili naše delo, veseli pa nas tudi 
informacija, da imajo enako mnenje 
glede Premogovnika Velenje tudi v 
Bruslju. 
Projekt s strani Premogovnika Velenje 
vodim mag. Matjaž Kamenik. Projekt 
je zelo široko zastavljen in pokriva 
različna področja, zato je vključenih 
veliko naših strokovnjakov. Veliko dela 
opravlja predvsem ekipa Zračenja pod 
vodstvom Vinka Kotnika. Pri projek-
tu sodeluje tudi razvojno področje, 
strojna projektiva, energetska služba, 
informatika in še bi lahko naštevali. 
Vsem sodelavcem in vodjem posa-
meznih služb se zahvaljujem za dobro 
sodelovanje, tako pri projektu kot tudi 
na sestanku.

mag. Matjaž Kamenik

Zbrane je pozdravil vodja Tehničnih služb mag. Bojan Lajlar.
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»Predvidevajte, da je vaša storitev 
slaba. To ne boli, prisili pa vas k izbolj-
šanju.« 

Harry Beckwith

Zavedamo se, da je eden ključnih 
pogojev za aktiviranje potenciala 
kreativnosti sodelavcev, ki predsta-
vlja prvo fazo inovacijskega procesa, 
oblikovati ustvarjalno delovno okolje, 
v katerem brez zadržkov sprejemamo 
ustvarjalne zamisli, tudi če le-te niso 
v skladu z obstoječo prakso in plani 
podjetja. Zaposleni se namreč najbolj 
spoznate na svoje delovno področje, 
zato so vaši predlogi še kako po-
membni za izboljšanje posameznih 
procesov v podjetju.

Uspešni prvi koraki
V začetku leta 2010 smo pričeli z 
akcijo Inovator leta kot enem izmed 
motivacijskih orodij, z namenom 
spodbuditve kreativnosti pri vseh 
tistih, ki jim ni vseeno, kako se 
aktivnosti v procesu odvijajo. V akciji 
je sodelovalo 27 promotorjev in 100 
inovatorjev, prevzetih oziroma v akci-
jo vključenih pa je bilo 190 koristnih 
predlogov. Z rezultati smo bili zelo 
zadovoljni. 

Inovator leta 2011
Uspešno zaključena akcija Inovator 
leta 2010 nam je dala zagon, da z 
njo nadaljujemo tudi v letu 2011. 
Še posebej nas veseli dejstvo, da se 
pojavljajo novi inovatorji, ki s svojimi 
idejami pripomorejo k temu, da posa-
mezne aktivnosti v procesih, v katerih 
sodelujejo, naredimo hitrejše, učin-
kovitejše, cenejše ter z manj okvarami 
oziroma zastoji. Zelo pomembno je 
tudi, da se koristni predlogi oziroma 
sugestije vedno bolj nanašajo na vsa 
poslovna področja in poslovne funk-
cije v podjetju, kar je dokaz, da so 
izboljšave možne na vseh področjih 
in ne samo na področju proizvodnje. 

Leto 2011 bo na področju 
inovativnosti zelo uspešno

Koristne predloge vrednotimo po na-
slednjih kriterijih: število realiziranih 
predlogov, število sprejetih predlogov 
ter gospodarski prihranek realizira-
nih predlogov.

Trenutni rezultati letošnje 
akcije
Do konca novembra je bilo prevzetih 
že 215 koristnih predlogov, vklju-
čenih pa preko 170 inovatorjev. Do 
konca leta znamo in zmoremo ta 
rezultat še precej izboljšati.
V kategoriji najboljša skupina raz-
like med prvimi štirimi organizacij-
skimi enotami, to so Elektroremont, 
ESTO, Priprava dela in dežurna 
služba ter Jamska strojna služba, niso 
velike, zato se je vredno potruditi. V 
kategoriji najboljši promotor leta 
si trenutno prva štiri mesta delijo 
naslednji promotorji: Silvo Pečov-
nik, Roman Bračič, Franjo Mazaj in 
Gregor Železnik, vendar so tudi v 
tej kategoriji še odprte vse možnosti. 
V kategoriji najboljši inovator leta 
pa je tokrat konkurenca zelo velika, 
razlike pa tako majhne, da vsak reali-
ziran koristni predlog prinese veliko 
spremembo v številu točk oziroma 
vrstnem redu. 

Inovacijska dejavnost je v pretežni meri plod kreativnosti in ustvarjalnosti posameznikov in/
ali skupin v neki družbi. Pomemben vpliv ima tudi okolje, v katerem živimo, delamo in imamo 
možnost biti ustvarjalni. V celotni Skupini PV se trudimo oblikovati ustvarjalno delovno okolje, v 
katerem zagotavljamo in še izboljšujemo pogoje za kreativne posameznike.

Bodimo inovativni še 
naprej
Do konca leta, ko poteče rok za 
zbiranje vaših koristnih predlogov, je 
še dovolj časa, da zaključimo večino 
odprtih zadev na področju inova-
tivnosti. Prepričan sem, da se naša 
kreativnost, kljub dobri dosedanji 
realizaciji, ni zmanjšala in da imamo 
na zalogi še veliko dobrih idej.
Na ta način bomo lahko na svečanem 
zaključku akcije Inovator leta 2011 
v začetku naslednjega leta razglasili 
in nagradili najboljše v posameznih 
kategorijah.

Bojan Stropnik

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
število predlogov 11 10 19 36 29 17 11 45 37 23 22 50
avtorji in soavtorji 12 13 31 29 14 12 12 31 38 22 26 40
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Število koristnih predlogov v Skupini PV od leta 2009 strmo narašča.
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Dodatno pokojninsko 
varčevanje

Dogovorili so se, da bodo zaposlenim 
v energetiki omogočili vstop v prosto-
voljno dodatno pokojninsko zavaro-
vanje (PDPZ). To zavezo so izpolnili. 
Vse družbe znotraj energetike in tudi 
veliko ostalih so s sindikati sklenile 
pogodbo o oblikovanju pokojninske-
ga načrta prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Pogodba 
med Premogovnikom Velenje in 
Sindikatom Premogovnika Velenje 

Obvestilo Kadrovsko-splošnega področja
V Kadrovski evidenci ugotavljamo, da kar nekaj delavcev krši določilo, zapisano v Pogodbi o zaposlitvi, ki se 
glasi: »delavec je dolžan o vseh okoliščinah, ki vplivajo na trajanje in izvajanje pravic iz pogodbe o zaposlitvi, 
obvestiti delodajalca v roku 8 dni od nastanka spremembe.«
Najpogosteje delavci kršijo navedeno določilo s tem, da v Kadrovsko evidenco ne sporočijo spremembe naslova 
bivališča, kar ima za posledico neažurno prijavo v pokojninsko, invalidsko, zdravstveno ter druge oblike zavaro-
vanja, katere ureja delodajalec, povzroča pa tudi težave pri obveščanju delavcev, nepravilno obračunane stroške za 
prevoz na delo in še bi lahko naštevali.
Naslednja najpogostejša kršitev omenjenega določila je sporočanje sprememb podatkov o vzdrževanih družinskih 
članih, za katere delavci uveljavljajo davčne olajšave, oziroma družinskih članih, prijavljenih v obvezno zdravstve-
no zavarovanje.
Delavci najpogosteje »pozabljajo« v Kadrovsko evidenco prinesti potrdila o šolanju otrok in večkrat se zgodi, da 
Zavod za zdravstveno zavarovanje otroke, starejše od 18 let, iz zavarovanja odjavi, saj potrdil ni bilo dostavljenih.
v skladu z določili zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju morajo delavci za otroke, če 
se šolajo, v letu, ko dopolnijo 18 let, in nato vsako leto predložiti potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto. Če se 
otroci ne šolajo več ali so dopolnili 26 let, jih morajo delavci odjaviti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Iz kadrovskih podatkov o vzdrževanih družinskih članih delavcev je razvidno tudi, da kar nekaj delavcev nima 
pravilno kategorizirane davčne olajšave za prijavljenega otroka, starejšega od 18 let.
na podlagi zakona o davčnem postopku ter Pravilnika o obvestilu za uveljavitev olajšav za vzdrževane dru-
žinske člane pri izračunu akontacije dohodnine otrok, starejši od 18 let, ne spada med prijavljene v davčno 
olajšavo a.1.
Otroka, starejšega od 18 let, lahko prijavimo v druge olajšave:
•	 A.2 – otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji;
•	 A.3 – otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer največ za 6 let od dneva vpisa 

na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij;
•	 A.4 – otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje.
Na plačilni kuverti je viden podatek, za katere družinske člane posameznik uveljavlja akontacijo dohodnine od 
plače, ter kategorija olajšave, v katero ima prijavljenega družinskega člana.
vsak delavec, ki uveljavlja olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od pla-
če, je dolžan delodajalcu pravočasno sporočiti morebitne spremembe kategorije, na osnovi katere uveljavlja 
olajšave za vzdrževane družinske člane. 
Da bi se izognili težavam, svetujemo, naj delavci podatke v roku 8 dni od nastanka spremembe sporočijo v Kadro-
vsko evidenco NOP, soba št. 15.

Stanislava Zver, vodja Kadrovske službe

Leta 2000, ob uveljavitvi ZPIZ-1, so se delojemalci, delodajalci in predstavniki vlade zavedali, da se 
bodo pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja zniževale. Zato je bilo potrebno ta manj-
kajoča sredstva pokojnin nadomestiti z novo obliko varčevanja.

ni časovno omejena in se po 120 me-
secih ne prekine. Zaposlenim po 120 
mesecih vključitve pripada pravica 
do izstopa iz PDPZ in dvig sredstev z 
računa. Pri tem je potrebno upošte-
vati, da se vsakršno izplačilo, razen 
pokojninska renta, smatra za izredni 
dvig sredstev in zato je primerno ob-
davčena. Tisti, ki se bodo odločili za 
prekinitev in dvig sredstev, se morajo 
zavedati, da je za njih najbolje, če se 

ponovno vključijo v PDPZ. Predvsem 
iz razloga, da ohranimo nad 51 % 
vseh zaposlenih, vključenih v PDPZ. 
S tem izpolnjujemo pogoje za nada-
ljevanje PDPZ. 

Vsem tistim, ki se boste odločili 
ostati v PDPZ brez prekinitve, ni 
potrebno storiti nič, ker se vplačila 
vršijo naprej.

Ferdinad Žerak
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varstveno delovni center saša v velenju je bil 1. oktobra 
gostitelj zaključnega turnirja v malem nogometu special-
ne olimpijade slovenije za leto 2011.
kar 135 tekmovalcev in njihovih spremljevalcev iz 12 
ekip se je udeležilo tega turnirja.
Na igrišče jih je pospremila kadetska ekipa NK Rudar 
Velenje, ki je bil tudi organizator turnirja. Vse so brezhibno 
pripravili, tudi pričakovanja tekmovalcev so bila velika, 
podkrepljena z željo po zmagi. Ekipe so bile razvrščene v tri 
skupine. Tekmovanje, ki je potekalo na stadionu z umetno 
travo NK Rudar, se je začelo z igranjem slovenske himne in 
himno fair playa. Spodbudne uvodne besede je vsem udele-
žencem namenil župan MO Velenje Bojan Kontič, v imenu 
Zveze društev Sožitje je spregovorila Katja Vadnal, v imenu 
NZS je vse pozdravil Miloš Rus, kot predstavnik Specialne 
Olimpijade jim je spodbudne besede namenil Ljubo Mili-
šević in kot gostiteljica jih je nagovorila še direktorica VDC 
SAŠA Darija Lesnjak.
Ob bučni podpori s tribun, ki so je bili deležni prav vsi 
udeleženci turnirja, so padali goli na treh po velikosti prila-
gojenih igriščih. Domači igralci VDC SAŠA, ki so se vneto 
pripravljali na turnir, so najprej premagali VDC Koper z 
rezultatom 5 : 0, zatem so odpravili še CUDV Radovljica z 
rezultatom 3 : 2 in z najvišjim rezultatom še Društvo Sožitje 

Okoljevarstveni tehniki že 
četrtič posadili drevo

Mežiške doline – gladko s 5 : 1. S tem so v drugi skupini 
suvereno osvojili 1. mesto in tako kot ostali zmagovalci in 
drugo- ter tretjeuvrščene ekipe prejeli medalje in prizna-
nja. Pokal za fair play je dobila ekipa VDC Koper. V imenu 
vodstva VDC SAŠA gre velika zahvala vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli k zelo uspeli prireditvi, posebej pa Premogovniku 
Velenje, NK Rudar Velenje, MO Velenje, Specialni Olimpijadi 
Slovenije, NZS Slovenije, sodnikom in vsem, ki so skrbeli za 
nemoten potek tekmovanja in prireditve.  

Drago Kolar

Finalni turnir lige malega 
nogometa SOS

Rudarska šola Šolskega centra Velenje ima poleg rudarskih 
programov – tehničnega in poklicnega – že četrto leto tudi 
program okoljevarstveni tehnik. To je novost v sloven-
skem srednješolskem prostoru, Šaleška dolina pa je temu 
programu zelo naklonjena. Dijaki omenjenega programa so 
pred štirimi leti posadili prva drevesa v Okoljevarstveni gaj 
pod sponzorstvom Premogovnika Velenje, ki je podaril tako 
drevesa kot prostor.
V Okoljevarstvenem gaju je do zdaj raslo 6 dreves (2 javorja, 
2 okrasni češnji, navadna češnja in oreh); v sredo, 16. 11. 
2011, pa se jim je pridružilo novo drevo. Četrta generacija 
je tam posadila mladi javor in sajenju je v petek, 18. 11. 
2011, sledila že tradicionalna prireditev Za vas in nas posa-
dimo drevo.
Na prireditvi, ki je bila v prostorih MIC-a, so nastopili vsi 
dijaki prvega letnika tako, da so predstavili novo posajeno 
drevo z različnih zornih kotov. Spodbudno jih je nagovoril 
župan MO Velenje Bojan Kontič. Njegov nagovor je najbolj 
skrbno poslušala 1. generacija okoljevarstvenih tehnikov, 
ki letos končuje izobraževanje in upa, da je mesto Velenje 
dobra priložnost za njihovo zaposlitev ali študij.

Prireditev je bila sklenjena z nagovorom ravnatelja Rudar-
ske šole magistra Albina Vrabiča, ki je lahko v Okoljevar-
stvenem gaju prvič hkrati nagovoril obe generaciji – prve 
in zaključne letnike. Sledila je le še vsakoletna zaobljuba 
dijakov ob novo posajenem drevesu: »Planet Zemlja lahko 
resno računa na nas!«

Bernarda Lenko, Šolski center Velenje

Varovanci centra so se Premogovniku, kot glavnemu pokrovitelju, 
zahvalili z maketo Premogovnika Velenje, ki so jo izdelali sami.
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Martina je zaposlena v podjetju Gost, na katerega je zelo 
ponosna in navezana, saj je v njem zaposlena že več kot 
35 let. Je zelo skromna, poštena in marljiva. Življenjska 
zgodba ji ni prizanesla, saj je kaj hitro ostala brez moža, ki 
je izgubil boj z zahrbtno boleznijo. Vseh tegob, ki jih je ta-
krat preživljala, ne bi zmogla premagati brez sina Jerneja, 
ki ji je vedno stal ob strani. 
 ali hranite kakšno stvar iz mladih let?
Zgodnje otroštvo sem preživela v Gorenji vasi pri Šmar-
tnem ob Paki. V naši družini smo bili trije otroci in mama, 
oče je umrl, ko sem imela 10 let. Ni nam bilo lahko. Rajši 
se spominjam kasnejšega obdobja, ko sem leta 1970 prišla 
v Velenje, v takratni Rudnik lignita Velenje, kjer so mi 
omogočili šolanje v gostinski šoli v Izoli. Pozimi sem bila 
v šoli, v poletnem času pa sem delala v Domu rudarjev 
(zdaj hotel Barbara) v Fiesi. Imela sem tudi štipendijo in 
možnost zaslužka, skratka bilo je lepo. To so tisti lepi časi, 
ki se jih vedno rada spominjam.

Martina Javornik, 
živi vsak dan posebej
Pravijo, da sta šport in rekreacija nekaj, za kar se odločiš predvsem v zgodnji mladosti. Da temu 
ni tako, je dokazala sogovornica Martina Javornik, ki se je za tek, pohodništvo, gorništvo in druge 
vrste rekreacije navdušila šele v zrelejših letih. Šport in rekreacija ji predstavljata način življenja, 
predvsem pa spodbudo in izziv.

 katera je bila vaša najboljša ocena v osnovni šoli?
V šoli sem bila vedno v zlati sredini, kjer so prevladovale 
trojke, kar pa je bilo dovolj, da sem dosegla svoj zastavljeni 
cilj in prišla do poklica natakarice.
 kdo je na vaši najljubši fotografiji?
Na sliki so osebe, ki mi pomenijo vse in so moj ponos ter 
veselje. To so moj sin Jernej, snaha Alma in vnukinja Lana.
 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Gostinski poklic je zelo lep, a je hkrati tudi zahteven in 
odgovoren. Vsi želimo, da nas postreže nasmejan in ure-
jen natakar oz. natakarica, kajne? Pomemben je torej prvi 
kontakt z gostom. Zaradi tega se vedno, ko se odpravljam 
v službo, lepo uredim in »naravnam« pozitivno. Z dobro 
voljo, nasmehom na obrazu in lepo besedo opravljam 
svoje delo v okrepčevalnici v Muzeju premogovništva 
Slovenije.
 kako bi predstavili svoje podjetje v dveh stavkih?
Podjetje Gost slovi po dolgoletni tradiciji in kvaliteti 
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gostinskih storitev. Naši obrati so zelo urejeni in cenjeni. 
Ponosna sem na sodelavce in tudi nase, da nam je uspelo 
zgraditi moderno in uspešno podjetje. Prav tako smo lah-
ko ponosni, da že vrsto let uspešno, vestno in odgovorno 
sodelujemo s Premogovnikom Velenje.
 kakšen poklic ste si želeli pri desetih letih?
Ne spomnim se, kaj sem si takrat želela. Prepričana pa 
sem, da sem se pravilno odločila, ko sem izbrala poklic 
natakarja, saj po tolikih letih v gostinstvu še vedno zelo 
uživam pri delu z ljudmi. 
 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko najbolj 
zanesete?
V okrepčevalnici v Muzeju premogovništva Slovenije od 
mene pričakujejo, da delo opravljam vestno in odgovorno. 
Z vsemi sodelavci, tudi nadrejenimi, se zelo dobro razu-
mem, kar je zame zelo pomembno.
 kaj najraje delate, kadar nič ne delate?
V preteklosti sem imela težave, ki sem jih s strokovno po-
močjo in pomočjo drugih uspešno odpravila. Zato je pri 
meni na prvem mestu abstinenca. Če jo želim ohranjati, 
moram biti zelo dosledna in disciplinirana. To mi uspeva 
že 12 let, tudi s tem, da se redno udeležujem sestankov 
skupine AA (Anonimnih alkoholikov). Z redno rekreacijo 
okoli Velenjskega jezera skrbim za svojo fizično kondicijo. 
Tudi na Triglav mi je uspelo priti, kar štejem za svoj osebni 
dosežek.
 katero besedo bi pripisali sebi: reklamacija, kulina-
rika, reinkarnacija, rekreacija? In zakaj?
Zagotovo rekreacija, saj nanjo prisegam. Najbolj pomemb-
na je za dobro počutje in zdravje človeka, zato redno te-
čem, hodim na okoliške hribe, kot sta Jakec in Koželj, rada 
grem tudi v gore. Doma sem v bloku v Velenju, v petem 
nadstropju, kamor grem velikokrat kar peš, čeprav imamo 
dvigalo. Rada grem na nogometno ali košarkarsko tekmo. 
Tudi moj sin Jernej je bil nekoč uspešen nogometaš, sedaj 
je trener. Rekla bi, da šport rešuje in pomlajuje.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Zadovoljna in srečna sem tu, kjer živim. Da bi le bilo tako 
tudi v prihodnje. 
 v kateri kulturni ustanovi vas lahko največkrat 
srečamo?
Rada grem v Dom kulture Velenje na kakšno predstavo ali 
prireditev. Veliko slikarskih in drugih razstav ter prireditev 
imamo tudi v prostorih Muzeja premogovništva Slovenije, 
ki se jih zelo rada udeležim oz. si jih ogledam.
 Čim več daješ, tem več imaš. se strinjate?
Se strinjam. Kolikor daš, toliko dobiš, to je zakon narave.
Kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Na prvem mestu sta vsekakor moj sin Jernej in njegova 
družina. Menim pa, da se premalo zavedamo tega, da smo 
pomembni tudi sami, saj je velikokrat družinska harmoni-
ja odvisna od našega lastnega počutja.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Sem velik mirovnik, rada pomagam drugim, kot so oni 
včasih pomagali meni. Sem odkrita in poštena, kar pa 
pričakujem tudi od drugih v svoji bližini.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Spremembe, ki sem jih želela storiti, sem že naredila. 
Pri tem, kot sem že omenila, so mi pomagali tudi drugi, 
predvsem sin Jernej. Trenutno sem s seboj zelo zadovoljna, 
menim, da živim polno življenje.

 kateri moto vas spremlja skozi življenje?
Ni sramotno pasti, sramota je, če za to, da bi se pobral, nič 
ne narediš.

Slobodan Mrkonjić

Martina je zelo ponosna na svoje najdražje; sina Jerneja, 
snaho Almo in vnukinjo Lano.

Tik pod vrhom Triglava
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V Storitvah in proizvodnji 
HTZ dopolnjujemo 
proizvodni program
V letošnjem letu smo v Storitvah in proizvodnji HTZ – Novi programi pričeli poslovno sodelovanje 
s Poslovnim sistemom FORI. V avgustu smo že pričeli s sestavljanjem lahkih kovinskih konstrukcij. 
Do konca leta bomo sodelovanje razširili še na prašno barvanje in lakiranje.

Delo je razmeroma zahtevno, saj je pri sestavljanju z 
varjenjem potrebna velika mera spretnosti in natančnosti. 
Najprej smo pričeli z uvajanjem sodelavcev v njihovih 
proizvodnih prostorih, na kar je po dveh tednih uvajanja 
pri nas že stekla prva serija sestavljanja lahkih kovinskih 
konstrukcij. Proizvodnja poteka v delu prenovljene hale 
remonta II. Trenutno sestavljamo dva tipa konstrukcij, v 
prihodnje načrtujemo povečanje na šest tipov. Odpreme 
za enkrat potekajo po 50 kosov tedensko, v naslednjem 
letu nameravamo izdelati 10 000 kosov omenjenih 
konstrukcij. V sklopu uvajanja nove proizvodnje smo za 
namen sestavljanja lahkih kovinskih konstrukcij usposobi-
li dva varilca in tako pridobili nova delovna mesta.

V septembru smo pričeli tudi s pripravo drugega dela hale 
za postavitev sodobne lakirnice za prašno barvanje. Pri 
prenovi hale smo upoštevali zahteve standarda ISO 50001; 
saj je bila s strani enote ESTO prenovljena vsa elektrona-
peljava in nameščena energetsko varčna razsvetljava. V 
sklopu te rekonstrukcije bo prenovljena in posodobljena 
tudi elektronapajalna (razdelilna) postaja, ki bo uporablje-
na še za ostale projekte.
Poleg gradbenih del obnove hale smo imeli v mislih 
tudi ustrezno logistično ureditev notranjih prostorov in 
zunanjih površin. Želeli smo izboljšati obstoječo ureditev 
in pridobiti dodatni prostor, ki bo omogočal lažjo dostavo 
materiala, manipuliranje s polizdelki ter končnimi izdelki, 

Pričetek delovne operacije varjenja kavnega avtomata v prenovljeni hali Remonta II
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Delovno okolje, kjer potekajo varjenje, brušenje in kontrola 
končnih proizvodov.

skladiščenje in lažjo odpremo končnih izdelkov. V sklopu 
del smo uredili tudi ploščadi pred halo remonta II.
Po končani prenovi hale bo sledila montaža lakirne linije, 
ki se bo predvidoma pričela v drugi polovici novembra in 
bo trajala cel mesec. Oprema za lakirno linijo je naročena 
in je že v zaključni fazi. Zagon lakirnega procesa načr-

Obnovljena zunanjost hale Remonta II (SM Storitve in 
proizvodnja – Novi programi)

tujemo ob koncu leta 2011. Naša vizija je, da v letu 2012 
proces lakiranja dodobra osvojimo ter povečujemo naše 
proizvodne zmogljivosti. Lakirali bomo tako za lastne 
potrebe kot tudi za potrebe poslovnih partnerjev. 

Anja Dobovičnik

S čisto vodo do boljšega 
mleka
V obdobju med avgustom in novembrom 2011 je podjetje HTZ Velenje skupaj s Kmetijsko zadru-
go Šaleška dolina, Zavodom Savinja Ljubno ter Društvom za razvoj podeželja Šaleške doline (LAS) 
izvedlo projekt v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKRP) z naslovom Pri-
prava izpiralnih vod za mlekovode. Projekt so izvajali na področju zahodnega dela Šaleške doline, 
v krajevni skupnosti Zavodnje.

Kmetije v KS Zavodnje uporabljajo samostojno vodno zajetje, ki ni zaščiteno pred mehanskimi in bakteriološkimi 
okužbami.
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Kmetije v KS Zavodnje uporabljajo samostojno vodno za-
jetje, ki ni zaščiteno pred mehanskimi in bakteriološkimi 
okužbami. Z namestitvijo filtracijskih sistemov Aqua-
Vallis™ smo enajstim kmetijskim gospodarstvom, ki se 
ukvarjajo s pridelavo mleka, zagotovili nemoteno oskrbo z 
neoporečno pitno vodo. 
Filtracijski sistemi AquaVallis™ so plod dolgoletnih 
razvojnih aktivnosti na področju filtracije pitne vode. 
Običajno se uporabljajo za potrebe priprave pitne vode 
v gospodinjstvih in industriji. V filtracijskih sistemih je 
uporabljen nosilni filtrni material, na katerega so elektro-
adhezivno vezana nanoaluminijasta vlakna dolžine 0,3 
mikrometra in premera 0,2 nanometra. Dejansko gre za 
papirju podoben material z zeta potencialom cca. +40 mV, 
ki ima sposobnost zadrževanja submikronskih delcev, kot 
so bakterije in virusi. Ta tehnologija uporabe nanomate-
riala spada med dosežke razvoja vesoljske agencije NASA 
in kasnejše aplikacije pri filtraciji vode. Poleg učinkovitega 
odstranjevanja bakterij, virusov, cist, težkih kovin in klora 
odstranjuje tudi sledi zdravil in hormonskih motilcev da-
leč pod dovoljeno mejo, prav tako pa izboljša okus in vonj 
vode. Pitje tako filtrirane vode je zelo zdravo. 
Projekt za pripravo izpiralnih vod za mlekovode je bil ino-
vativen s stališča celovitega pristopa k reševanju proble-

 
HTZ Velenje, I. P., d. o. o., LAS – Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

matike zagotavljanja vode za čiščenje mlekovodov. Zaradi 
uporabe vodnih virov iz lastnih zajetij, na katere dejansko 
močno vplivajo meteorološke spremembe in kmetijstvo, 
predstavlja filtracija vode stabilno in dobro kvaliteto 
vode. V filtrirani vodi je bilo v povprečju prisotnih 3-krat 
(pri 22 °C) oz. 2-krat (36 °C) manj mikroorganizmov 
kot v vstopni nefiltrirani vodi. Uspešnost odstranjevanja 
najrazličnejših onesnažil (mikroorganizmi, težke kovine 
...) vgrajenih filtracijskih modulov dokazujejo tudi različni 
certifikati in meritve (Kemijski inštitut Ljubljana, ZZV 
Celje, IVZ Ljubljana). 
Rešitve iz tega projekta bo mogoče prenesti tudi na druga 
območja, kjer se kmetije poslužujejo privatnih vodnih 
zajetij za potrebe napajanja živine in čiščenja mlekovodov. 
Dolgoročno zagotavljanje čiste vode prispeva k ohranjanju 
dejavnosti proizvodnje mleka na tem področju.
Projekt je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgo-
voren HTZ Velenje, d. o. o. Organ upravljanja za Program 
razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt delno financi-
ra EU. Št. projekta NIP je 33151-20/2008/91.

Matjaž Ravnjak
foto: Hans Avberšek

Z vgrajenim filtracijskim sistemom AquaVallis varujemo kmetije pred mehanskimi nečistočami, virusi, bakterijami in težkimi 
kovinami.



1919

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

20. oktobra je druženje ob drugi obletnici delovanja po-
tekalo ob igranju različnih družabnih iger, petju in plesu 
ob spremljavi harmonik, klepetanju, pogostili pa smo se s 
pečenim kostanjem in sokom. 
Dan, ko so se v PV Zimzelen pred dvema letoma vselili 
prvi stanovalci, pa smo se odločili zaznamovati s posadi-
tvijo drevesa. Izbrali so oreh in to ne po naključju – oreh 
je simbol bogastva, moči, plodnosti in polnosti življenja. 
Njegova življenjska doba je 120 let. V slovenskem ljud-
skem izročilu velja za sveto drevo, hišo naj bi varoval pred 
strelo, hkrati pa odganjal bolezni in slabe duhove. Poleg 
okusnih jedrc bo čez leta nudil še veliko uporabnih in 
zdravilnih plodov.
»Lepo rasti, da bom še jaz lahko orehe jedla,« so bile 
besede, ki jih je novemu drevesu namenila 94-letna Hilda 
Krajnc. Kot najstarejši stanovalki centra ji je ob Karlu 
Šilihu, ki je bil med prvimi stanovalci centra, pripadla čast, 
da posadi drevo. 
S sajenjem drevesa smo se v PV Zimzelen hkrati pridružili 
projektu Sadni gozd, ki ga je v novembru izvedla Ljudska 
univerza Velenje in v sklopu katere so v SAŠA regiji posa-
dili kar 360 avtohtonih sadnih dreves. 

Dvakrat drugi rojstni dan 
V PV Centru starejših Zimzelen v Topolšici smo se letos odločili kar dvakrat praznovati rojstni dan. 
Prvič 20. oktobra, ko je bil dom leta 2009 na slovesnosti predan v uporabo, drugič pa 19. novem-
bra, ko so v dom prišli prvi stanovalci. 

Dve uspešni leti delovanja
Dve leti delovanja je za center starejših sorazmerno malo, 
a v PV Zimzelen ocenjujemo, da smo v tem času dosegli 
veliko. Center je postal prepoznaven in cenjen v stro-
kovnih krogih, v lokalni skupnosti, pozitivno njegovo 
ponudbo in opravljanje storitev ocenjujejo tudi stanovalci 
in njihovi svojci. 
Letos beležimo 95-odstotno zasedenost zmogljivosti, v 
domu imamo 150 postelj, pet odstotkov prostih postelj pa 
namenjamo za začasne nastanitve starejših za čas dopu-

Za drugi rojstni dan so v PV Zimzelen igrali družabne igre 
…

… in posadili oreh – od leve direktorica Andreja Štefan Bu-
kovič, najstarejša stanovalka Hilda Krajnc in prvi stanovalec 
Karel Šilih.

stov svojcev, rehabilitacij in podobno. Ta storitev je zelo 
dobrodošla in dobro uporabljena.

direktorica Pv zimzelen andreja štefan bukovič 
ima zastavljeno vizijo, s katero želi skupaj z zaposlenimi 
ustvarjati zaupanje uporabnikov njihovih storitev ter te 
opravljati čim kvalitetnejše. Zato smo se v PV Zimzelen 
že v drugem letu delovanja odločili za začetek projekta 
kakovosti za institucionalne zavode E-Qalin. »V skoraj 
dveh letih smo prepletli niti med sabo, spletli sodelovanje 
z lokalno skupnostjo in to je temelj, na katerem bomo 
gradili projekt kakovosti. Ta pomeni, da bomo naše storitve 
opravljali odlično, dosegli takšno stopnjo zaupanja pri 
stanovalcih in svojcih ter tudi v širšem okolju, da se bodo 
počutili varno, se obračali na nas, ko nas bodo potrebovali. 
To je naša vizija,« poudarja direktorica. 
Poleg tega se je PV Zimzelen usmeril v razvijanje socialnih 
programov za stanovalce, svoje storitve pa želimo obo-
gatiti tudi s pridobitvijo koncesije za izvajanje pomoči na 
domu.

Diana Janežič
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Nova pridobitev PV Invest – 
Rastlinjaki jezero  
Program Gradbeno in komunalno vzdrževanje se je družbi PV Invest pridružil v začetku leta 2010. 
Skupina sodelavcev, ki se je v prvem letu delovanja pod okriljem družbe PV Invest vključila v 
koncesijska dela urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, je sedaj dobila novo 
pridobitev – rastlinjak. Objekt velikosti 50 x 10 metrov je lociran v Šoštanju, na degradiranem ob-
močju, kar mu daje še poseben pomen.

Ideja o lastnem rastlinjaku je bila med zaposlenimi pri-
sotna že nekaj časa, v letošnjem letu pa je bila realizirana 
s pomočjo Društva za razvoj podeželja Šaleške doline 
– LAS. Projekt je 85-odstotno sofinanciran iz sredstev 
LEADER, s katerimi LAS uresničuje cilje svoje lokalne 
razvojne strategije.
Investicija je vsebinsko vključena v sanacijo degradiranega 
območja z novo kreativno vsebino, ki je istočasno tudi tr-
žno zanimiva. Podjetje PV Invest je z rastlinjakom dobilo 
novo storitveno dejavnost, s tem pa tudi možnost za ka-
kšno novo delovno mesto. Končni namen je lastna vzgoja 
eno- in dvoletnic, grmovnic, drevesnic itd., kar program 
Gradbeno in komunalno vzdrževanje redno potrebuje pri 
urejanju zelenih površin, a je bil pri tem do sedaj vezan na 
zunanje dobavitelje.
Objekt je zasnovan sodobno in je skoraj v celoti avtoma-
tiziran. Vsebuje avtomatsko termostatsko prezračevanje, 
ki deluje v odvisnosti od notranje temperature, vključno s 
senzorji za dež in veter. V notranjosti so potopne nama-
kalne mize, v drugem delu pa je montirana tudi namakal-
na rampa z razprševanjem in dognojevanjem, ki deluje 
avtomatsko, z nastavitvijo časa namakanja. Rastlinjak je 
tudi ogrevan s štirimi toplovodnimi kaloriferji, prikloplje-
nimi na toplovodno omrežje. Del prostorov je namenjen 
za aranžiranje, izvedbo delavnic in izobraževanje. 

S svojimi proizvodi bo program Gradbeno in komunalno 
vzdrževanje konkurenčnejši pri nastopanju na trgu. V pri-
hodnosti obstaja možnost širjenja dejavnosti na trgovanje 
z lastnimi sadikami. V projektu je predvideno območje 
treh zemljiških parcel, kar v prihodnosti omogoča posta-
vitev še kakšnega tovrstnega objekta, ki bo zasnovan glede 
na potrebe in odziv trga.
Odprtje Rastlinjakov jezero je potekalo v sredo, 23. 
novembra 2011. srečko gračner, predstavnik podjetja 
Pv Invest, je ob slovesnosti poudaril: »Na tem mestu se 
zahvaljujem članom projektne skupine, izvajalcem, še 
posebej pa Društvu za razvoj podeželja Šaleške doline – 
LAS za korektno sodelovanje, ki je omogočilo postavitev 
tega objekta v okviru postavljenih rokov. Našim vrtnarjem 
želim obilo zadovoljstva pri delu v tem objektu, predvsem 
pa še veliko idej, kako dane možnosti vsebinsko še bolj 
izkoristiti.«
Rastlinjak bodo nadgrajevali tako v funkcionalnem, in-
frastrukturnem kot površinskem smislu. Ob tem, da bodo 
v njem skrbeli za vzgojo sadik, ki bodo krasile urbane in 
zasebne površine, bodo s posebej prilagojenimi vsebinami 
področje hortikulture poskušali približati tudi mlajšim 
generacijam. 

Andrej Tašler
mag. Saša Jelen
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Časnik Dnevnik je lestvico 100 najhitreje rastočih de-
lodajalcev objavil na podlagi javno dostopnih bilančnih 
podatkov in predstavlja aktualen prikaz podjetij, ki jim je 
uspelo kljub gospodarski krizi v zadnjih treh letih po-
večati število zaposlenih. Zlata nit je vseslovenski izbor 
najboljših zaposlovalcev v kategoriji malih, srednje velikih 
in velikih podjetij. Sipoteh se z 29 zaposlenimi uvršča v 
kategorijo malih podjetij. 

Kriteriji za uvrstitev na lestvico
Glavni kriteriji za uvrstitev podjetij na seznam so kako-
vost odnosa med zaposlenimi in organizacijo, uspešnost 
podjetja, ugotavljanje voditeljstva organizacije, velik vpliv 
na izbor pa imata glasovanje bralcev ter končna ocena 
izborne komisije. Pomembni so tudi izsledki raziskave, 
ki jo bo raziskovalni center do konca tega leta opravil 
med zaposlenimi v sodelujočih podjetjih. Vprašalnik se 
osredotoča na šest področij: temeljni odnos med podje-
tjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika 
v podjetju, značilnosti organizacijske kulture in klime 
ter medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, 
kakovost delovnega okolja ter osebna rast in razvoj. Ob 
uvrstitvi na ugledno lestvico je direktor sipoteha Matej 
zaluberšek dejal: »Za naše podjetje je to veliko priznanje 
in potrditev našega dosedanjega dela, hkrati pa zelo velika 
spodbuda za nadaljnje trdo delo. Ob predpostavki, da zelo 

Sipoteh na lestvici najhitreje 
rastočih delodajalcev
V medijsko-raziskovalnem projektu in izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2011, ki poteka 
pod okriljem časnika Dnevnik in častnim pokroviteljstvom Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve RS, so že četrto leto oblikovali lestvico 100 najhitreje rastočih delodajalcev. Na uspešno 19. 
mesto se je uvrstil tudi Sipoteh, pridruženo podjetje Premogovnika Velenje.

veliko prihodkov ustvarimo na globalnem trgu, kjer vlada 
neizprosna konkurenca, ima uvrstitev na takšno lestvico 
še posebno težo.«

Zlata nit 2011
Lestvici 100 najhitreje rastočih delodajalcev bodo sledili 
31. januarja 2012 objava seznama najboljših zaposlovalcev, 
sodelujočih v Zlati niti, februarja predstavitev finalistov 
in razglasitev najboljših med najboljšimi, ki bo 22. marca 
2012. 

Metka Marić
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Projekt Innovation 2020 
V slovenskem prostoru je gospodarska razvitost močno povezana z vlaganji v raziskave, inovacije 
in razvoj, kar se odraža z novimi naprednimi storitvami in izdelki. Uspešnost procesa raziskovalne 
dejavnosti je močno odvisna od ustreznega podpornega okolja, ki omogoča prenos novih tehnolo-
gij, materialov, znanj in poslovnih procesov v gospodarstvu.

V SAŠA regiji se je do danes pridobi-
lo veliko znanja ter izkušenj na različ-
nih področjih. Vloga SAŠA inkuba-
torja je, da povezano in organizirano 
spodbuja nastajanje in rast podjetij 
z visoko dodano vrednostjo. S tem 
razlogom smo se leta 2009 vključili 
v program Evropskega teritorialnega 
sodelovanja Slovenija – Avstrija z 
projektom INNOVATION 2020, v 
katerem sodelujemo kot projektni 
partner. Projekt se zaključi konec leta 
2013, operacijo pa delno financira 
Evropska unija – Evropski sklad za 
regionalni razvoj. Vanj je vključenih 
13 partnerjev. Vodilni partner projek-
ta je Pomurski tehnološki park, ostali 
projektni partnerji pa prihajamo iz 
Avstrije in Slovenije. Cilj projekta 
INNOVATION 2020 je povečanje 
konkurenčnosti in gospodarskega 
razvoja regije.
Najpomembnejši razlog partnerjev 
je čezmejno sodelovanje, ki omogoča 
povezovanje med podjetji, oblikova-
nje mrež, razvijanje skupnega modela 
upravljanja poslovnih lokacij ter 
digitalizacijo sektorjev MSP (malih 
samostojnih podjetnikov). Glavni cilj 
sodelovanja je okrepitev aktivnosti 
mreženja s pomočjo pridobljenih 
strategij na področju spodbujanja 
podjetniške miselnosti med mladimi.
Namen sodelovanja SAŠA inkubator-
ja in ostalih podpornih partnerskih 
institucij je spodbujanje inovacij in 
tehnologij v svoji regiji ter spodbu-
janje trajnejšega sodelovanja med 
srednje velikimi in majhnimi podjetji 
v Avstriji in Sloveniji. 
Vloga inkubatorja v projektu je pove-
zovanje gospodarstva z akademskim 
in raziskovalnim okoljem, študenti 
ter identificiranjem poslovnih idej, 
katere imajo velik potencial za reali-
zacijo in uspešen prodor na trg. 
Namen projekta INNOVATION 
2020 je omogočiti vpogled v potrebe 

podpornih institucij, ki se ukvarjajo 
z inovacijami ter omogočajo malim 
samostojnim podjetjem, da pri-
merjajo in izravnavajo razlike, ki se 
nanašajo na inovacije in tehnološki 
razvoj v različnih sektorjih in regijah. 
V sklopu projekta se izvajajo pilotne 
aktivnosti na področjih ciljnih skupin 
potencialnih podjetnikov, malih 
samostojnih podjetnikov in institucij 
podpornega okolja, ki bodo izvajali 
podporne aktivnosti tudi po konča-
nem projektu. 
Partnerji izvajamo aktivnosti, kot so 
spodbujanje rasti sodelovanja na po-
dročju raziskav in razvoja inovativnih 
produktov in tehnologij z vključeva-
njem kompetentnih institucij znanja 
in aktiviranjem podpornega okolja. 
Vzpostaviti želimo ravnovesja med 
potrebami in ponudbo po inovacijah 
s pomočjo kompetentnih institucij 
v regiji, okrepiti sodelovanje med 
javnimi institucijami, raziskovalni-
mi ustanovami in MSP-ji in s tem 
zagotovitev prihodnosti regionalnega 
razvoja.
Dodana vrednost projekta temelji 
na iskanju strateških priložnosti in 
konkurenčnega položaja ter po koncu 
projekta ohranjanju skupnega sode-

SAŠA inkubator

lovanja, vzpodbujanju razvoja na po-
dročju skupne uporabe infrastruktu-
re, omogočanju prenosa dobrih praks 
ter s tem dati prednost intenzivnejši 
uporabi komplementarnih znanj.
Skozi projektne aktivnosti bomo 
ustanovili dve novi podjetji, ki raz-
vijata tržni produkt z našo pomočjo 
in pomočjo raziskovalno-razvojnih 
institucij. Za uspešno realizacijo pro-
jekta smo evidentirali 16 podjetniških 
idej in tri raziskovalno-razvojne 
projekte, ki so še v fazi izvajanja.
Naša subregija ima mnogo neizkori-
ščenih priložnosti v novih inovativ-
nih programih, ki bodo ustvarili nova 
delovna mesta na področju okoljskih 
tehnologij, turizma, vrhunskega obli-
kovanja itd., predvsem na področjih, 
na katerih je v tem okolju nakopi-
čenega toliko znanja in izkušenj kot 
nikjer drugje v Sloveniji. S projektom 
INNOVATION 2020 želimo spod-
buditi razvoj novih produktov prav 
na teh področjih in doseči čezmejno 
sodelovanje med gospodarstvom in 
akademsko sfero ter z razvojem le-teh 
prodor naših podjetij na tuje trge.

Janja Čas Železnik
Jerneja Kemperle

Člani projekta Innovation 2020
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Megla in mraz sta vztrajala cel dan, a 
pestra vsebina ogledov in dobra volja 
sta izlet naredila poučen in prijeten. 
Prvi cilj je bila najlepša evropska vas 
leta 2009 – Olimje. Skozi zgodovino 
Minoritskega samostana, cerkve Ma-
rije Vnebovzete in tretje najstarejše 
samostanske lekarne v Evropi nas je 
popeljal hudomušni in zgovorni pa-
ter in v duhu sv. Frančiška Asiškega, 
njihovega redovnega ustanovitelja, 
poskrbel za naše telesno in duhovno 
boljše počutje. 
V cerkvi smo izvedeli mnoge resnice 
o ljudski naravi in odnosih med lju-
dmi. Skozi zgodbe in anekdote smo 
tako slišali, da je v človeški naravi se-
bičnost, za velikodušnost pa se mora 
človek zavestno odločiti. Pa tudi, da 
človek ni nikoli tako reven, da ne bi 
mogel nekaj dati drugemu, ki je večji 
revež od njega. In še v premislek za 
današnjo rabo: danes ni problem de-
liti kruha z drugim človekom, težko 
je z drugimi deliti življenje.
V stari lekarni pa smo poleg tega, 
kakšni so učinki različnih rož in 
drugih rastlin, izvedeli še tole: »Žen-
ske naj imajo denar v torbici, moški 
v majhni denarnici, ki naj jo nosijo 
v zadnjem žepu hlač. Nikoli denarja 
ne smemo dati na srce, saj ob tem 
srce ponori in nato duša zboli.«
S temi mislimi v glavi smo bili 
povabljeni na patrove kapljice – 
grenak liker iz 28 zdravilnih zelišč, 
ki jih tudi nismo mogli zaužiti brez 
nasveta: »Prvi kozarček je za dobro 
voljo, drugi za zdravje; če tretji ne 
pomaga, je treba k zdravniku, ker je 
stvar resna!«
Zdaj je k vsemu povedanemu manj-
kalo le še malo sladkobe in to smo 
našli v čokoladnem butiku, kjer smo 
nakupili tudi sladke odpustke za vse 
tiste, ki smo jih pustili doma.
Po vseh nasvetih, podatkih in 
videnem smo bili potrebni konkre-
tnega okrepčila. Kosilo nas je čakalo 
v pivovarni – restavraciji Haler v 
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Naj skupine na izletu
Člani letošnjih naj skupin v Skupini Premogovnik Velenje so 19. novembra dočakali svoj nagradni 
izlet. V mrzlem in meglenem jutru se je 42 članov skupin iz Premogovnika Velenje, HTZ Velenje, 
PV Invest in PV Zimzelen (manjkali so člani skupine iz GOST) odpeljalo proti Kozjanskemu. Spre-
mljal jih je vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Ivan Pohorec.

Olimju. Odlična domača hrana, 
kozarček Halerjevega piva in kratek 
sprehod skozi manjšo pivovarno 
so bili dovolj za nadaljevanje poti. 
Odpeljali smo se ob Sotli, tako blizu 
hrvaške meje, da smo zágorske griče 
na drugem bregu reke videli kljub 
megli. 

Naslednji cilj je bil Kozjanski park 
in v njem grad Podsreda nad vasjo 
istega imena. Vzpeli smo se med z 
ivjem oblečene tanke bukve. Videti 
so bile, kot bi bile zasnežene in za 
hip smo pomislili, da se vzpenjamo 
na Grossglockner, ki je bil prvotna 
ideja za naš izlet že v septembru. Na 
457 metrih je bilo prav tako mrzlo, 

Člani naj skupine Oddelek tehnološke priprave elektronaprav v Premogovniku 
Velenje so se tokrat posvetili čokoladnim dobrotam.

Bi bilo na gradu Podsreda treba še kaj postoriti? Člani naj skupine Eksterni 
projekti HTZ Velenje
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kot bi verjetno takrat bilo na 2.369 
metrih in razgled je bil – meglen. 
Notranjost obnovljenega gradu 
Podsreda je ponudila zanimiv ogled 
soban z dva metra in pol debelimi 
zidovi, razstavami o obnovi gradu 
in najdeni keramiki, z grafikami 
precejšnjega števila bolj ali manj 
ohranjenih gradov na območju 206 
km2 velikega Kozjanskega parka, 
sobo lastnice mnogih posestev na 
tem območju grofice Eme Kriške ter 
slikarsko razstavo del Franceta Slane. 
Krajši film nam je prikazal naravne, 
zgodovinske, kulturne in etnološke 
zaklade Kozjanskega in nas prepri-
čal, da bomo morali v te kraje vsaj 
še enkrat priti v toplejšem in bolj 
zelenem letnem času.
Ko smo se znova spustili do Sotle, je 
že padla noč. Pa saj naša naslednja 
postaja je bila – klet. Pri Isteničih v 
Stari vasi na Bizeljskem, priznanih 
izdelovalcih penin, smo nekajkrat 
nazdravili z igrivimi mehurčki, 
pogledali proizvodno linijo tega 
uspešnega družinskega podjetja in 
za konec iz trgovinice odnesli s seboj 
svojo najljubšo penino. Za slavno-
stne trenutke.
Bistrica ob Sotli nam je ponudila 
toplo zavetje v gostišču Slovenija. 
Ob zelo okusno pripravljeni domači 
hrani smo zaokrožili vtise. Duhovno 
in telesno okrepljeni smo bili po 
tako bogatem dnevu prepričani, da 
smo res dobri, najboljši in da bomo 
najboljši še naprej. Hvala vsem, ki 
ste nam omogočili lep izlet.

Diana Janežič

Naj skupina iz PV Investa, ki je vodila rekonstrukcijo in gradnjo hotela na Golteh, 
je skrbno preučila obnovo gradu Podsreda.

Gospodinje/strežnice, članice naj skupine v PV Zimzelen, so nasmejane poslušale 
nasvete patra v samostanu v Olimju.
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Prešernovi nagrajenci v 
Muzeju premogovništva
V Beli garderobi Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju so 10. novembra odprli razstavo del 
slovenskih likovnih ustvarjalcev – Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada, ki 
so nastala v izlaški koloniji od leta 1964 naprej. 

TRETJI POLČAS

Dela, razstavljena v Muzeju premogovništva Slovenije, niso 
prav pogosto dostopna širši javnosti, zagotovo pa predstavlja-
jo vrhunec slovenske likovne umetnosti v zadnjih desetletjih. 
Nastala so v Slikarski koloniji Izlake–Zagorje in predstavljajo 
izvirni prispevek slovenske likovne umetnosti zadnjih dese-
tletij. Razstava, ki je pripravljena v sodelovanju s Slikarsko ko-
lonijo Izlake–Zagorje in Občino Zagorje ob Savi, bo na ogled 
do 20. decembra 2011.
slikarska kolonija Izlake–zagorje
Prva razstavljena dela Prešernovih nagrajencev in nagra-
jencev Prešernovega sklada nosijo letnico 1964, ko je bila 
na pobudo slovenskih likovnih ustvarjalcev ustanovljena 
Slikarska kolonija Izlake–Zagorje. Gre za večdnevna slikarska 
druženja, na katerih se srečujejo različni likovni ustvarjalci z 
namenom druženja, izmenjave izkušenj in doživljanja zasa-
vske pokrajine. Predsednica sveta slikarske likovne koloni-
je Izlake–zagorje eleanora kramar je na odprtju razstave v 
svojem govoru poudarila, da tudi sama izhaja iz krajev, kjer 
je doma premogovništvo: »Ravno premogovništvo je bila 
rdeča nit slikarske kolonije, ki velja za najstarejšo kolonijo v 
srednji Evropi in nepretrgoma deluje že 48 let. V tem času 
smo gostili 300 akademskih umetnikov – slikarjev, kiparjev 
in fotografov iz Slovenije, vedno več pa jih prihaja tudi iz 
tujine.« Zbirka obsega več kot 800 del in je ena najbogatejših 
tovrstnih zbirk v Sloveniji. »Posebej veseli smo bili ideje, ki je 
pred štirimi leti prišla iz Galerije Prešernovih nagrajencev za 
likovno umetnost Kranj, da iz naše zbirke naredimo posebno 
zbirko, in sicer zbirko del Prešernovih nagrajencev in nagra-
jencev Prešernovega sklada. Od takrat naprej ta zbirka, ki je 
danes na ogled v Muzeju premogovništva Slovenije, potuje 
po Sloveniji in tudi izven naših meja,« je dodala Kramarjeva.
Prešernovi nagrajenci
Nekateri slovenski umetniki so bili že pred prihodom v kolo-

nijo Prešernovi nagrajenci, nekateri pa so to postali kasneje. 
Vsekakor gre za različne generacije umetnikov, različne sloge 
in tehnike ustvarjanja. Avtorji razstavljenih del so: Zvest 
Apollonio, Avgust Černigoj, Herman Gvardjančič, Zdenko 
Huzjan, Stane Jarm, Zmago Jeraj, Metka Krašovec, Tomaž 
Kržišnik, Lojze Logar, Miha Maleš, Franc Novinc, Franc 
Peršin, Milan Rijavec, Maksim Sedej, Ivo Seljak – Čopič, 
Jože Slak, France Slana, Ive Šubic, Jože Tisnikar, Vinko Tušek 
in Franko Vecchiet. Avtorje in svoje doživljanje njihovih 
ustvarjanj skozi čas je ob odprtju razstave predstavil akadem-
ski slikar, umetniški vodja kolonije in predsednik umetni-
škega sveta zveze društev slovenskih likovnih umetnikov 
nikolaj beer. 
rudarska tematika v Muzeju premogovništva 
slovenije
Novo razstavo je odprl vodja Muzeja premogovništva slove-
nije stojan špegel. Dejal je, da smo v tem razstavišču pri-
pravili vrsto razstav, ki so obravnavale rudarsko tematiko. »V 
večini primerov je bila ta tematika le del obravnave v lokalnih 
okoljih in lahko rečemo, da smo prvi v Sloveniji tej tematiki 
namenili toliko pozornosti. To je bila tudi ena od priložnosti 
za navezavo tesnejših stikov z rudarskimi okolji, kjer so v 
večini ta likovna dela tudi nastajala. Na ta način potrjujemo 
pomen naše premogovniške dejavnosti in muzeja, ne le na 
lokalnem, ampak tudi na državnem nivoju in širše. Tudi Pre-
mogovnik Velenje s svojim znanjem in tehnologijami vstopa 
na svetovna tržišča, hkrati pa se zaveda pomena lokalnega 
okolja. Prav takšen pomen ima tudi današnja razstava,« je 
zaključil Špegel.
Odprtje razstave sta s kulturnim programom popestrili učen-
ki Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje Urška 
Šehić in Maša Balažek.                            

Metka Marić

V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je na ogled 
razstava slovenskih likovnih ustvarjalcev – Prešernovih na-
grajencev in nagrajencev Prešernovega sklada.

Avtorje je predstavil akademski slikar, umetniški vodja 
kolonije in predsednik umetniškega sveta Zveze društev 
slovenskih likovnih umetnikov Nikolaj Beer. 
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Krvodajalska solidarnost v 
Premogovniku še živi 
Petek, 28. oktober 2011, je bil namenjen vsakoletni humanitarni akciji Aktiva Rdečega križa 
Premogovnik Velenje, s katero smo krvodajalci ponovno dokazali, da je solidarnost še vedno doma v 
našem podjetju. V dobro načrtovani in pripravljeni akciji smo v Splošni bolnišnici Izola darovali kri.

V zgodnjih jutranjih urah smo se z 
avtobusnega postajališča NOP odpe-
ljali na vsakoletno krvodajalsko akci-
jo, tokrat v Splošno bolnišnico Izola. 
Na poti sta nas spremljala megla in 
mraz, a smo vedeli, da nas na Primor-
skem čakata sonce in veselo osebje 
Transfuzijskega oddelka bolnišnice.
Kot je že v navadi, se vsakoletne 
izredne krvodajalske akcije udeležijo 
krvodajalke in krvodajalci našega 
podjetja, ki smo kri darovali več kot 
45-krat.
V Izoli smo že bili leta 2006, prav-
zaprav smo bili že v vseh slovenskih 
bolnišnicah, zato smo letos začeli nov 
»krog« obiskov v njih.
Krvodajalska akcija je potekala po 
ustaljenem scenariju. Odvzem vzorca 
krvi za pregled, pregled pri zdravnici 
in odvzem krvi – odvzemov je bilo 
28, na koncu pa še malica za oblože-
no mizo. Ponovno smo doživeli topel 
sprejem in vesele obraze zaposlenih 
na Transfuzijskem oddelku, saj v bol-
nišnici primanjkuje krvi in je dobro-
došel vsak prostovoljni krvodajalec.
V pogovoru z dr. Ireno Kramar, 
vodjo Transfuzijskega oddelka, smo Vestno izpolnjevanje vprašalnika

izvedeli, da vsak odvzem šteje in je 
zelo dobrodošel, kajti pomanjkanje 
krvi je iz leta v leto večje. Vzrok za to 
so predvsem težke bolezni in  razne 
poškodbe.
V drugem planu naše poti na Pri-
morsko je bil obisk sosednje Italije in 
naših lepih obmorskih krajev.
Dan smo zaključili z okusnim ko-
silom v hotelu Barbara, kjer nas je 
prijazno sprejel Boštjan Hoheger. S 
spoznanjem, da smo dan preživeli 
koristno, smo se zopet odločili, da 
bomo tako nadaljevali tudi prihodnje 
leto, a bolnišnice, ki jo bomo obiskali, 

še nismo določili.
Po takšnih izkušnjah je resnično 
vredno v vrste krvodajalcev povabiti 
tudi mlade sodelavce, ki so zdravi in 
sposobni darovati kri pomoči potreb-
nim neznanim ljudem. Knapovske 
generacije to počenjajo že desetletja 
in nikomur ni žal, ko se odloči poma-
gati tudi na takšen način. Vsem, ki 
ste darovali kri, iskrena hvala v imenu 
Aktiva RK Premogovnik Velenje,  
Območnega združenja RK Velenje in 
vseh neznanih ljudi, ki bodo prejeli 
vašo pomoč. 

Damjana Kričej                                                                  

»Gasilska« pred bolnišnico s pogledom na Izolo
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ODBOR ZA KULTURO PREMOGOVNIKA VELENJE 

vabi na
 

VIDEOTEČAJ
Program bo zajemal osnove snemanja do montaže videofilma, 

seveda prilagojen uporabnikom videokamere. 
Videotečaj se bo začel 
6. decembra ob 17.00 

v učilnici Muzeja premogovništva slovenije 

in bo potekal ob torkih in četrtkih (4 srečanja). 
Na prvem srečanju bodo dogovorjeni naslednji termini.

Tema tečaja bo rudarski motiv.
Tečaj bo vodil Slavko GROS.

Cena 10 EUR na osebo.

Informacije in prijave: 
Robert Kožar, tel. 6166, ali Slavko Gros tel. 6357

 ◆ ◆ ◆

LIKOVNI TEČAJ
Program bo zajemal osnove slikanja rudarskega motiva in človeške figure.

Likovni tečaj, ki ga bosta vodila 
akad. slikar Darko Slavec in dipl. slikar Stojan Špegel, se bo začel 

7. decembra ob 18.00 
v učilnici Muzeja premogovništva slovenije 

s predstavitvijo rudarskega motiva v Sloveniji in napotki za nadaljnji potek tečaja 
(srečanja ob sredah bodo v Šoštanju).

Cena 30 EUR na osebo.

Informacije in prijave: 
Stojan Špegel, gsm: 041 782 692

◆ ◆ ◆ 

PLESNI TEČAJ
V novi plesni sezoni vas vabimo na začetne ali nadaljevalne plesne tečaje, 

ki bodo zajemali družabne plese, salso in hip hop.
Plesne tečaje bo vodil Alojz Fidej iz plesne šole Step.

Odbor za kulturo prispeva 10 EUR na tečajnika.

Informacije in prijave: 
Alojz Fidej, tel. 03 897-51-46 ali gsm: 041 690 434

◆ ◆ ◆

HARMONIKARSKI TEČAJ
Harmonikarski orkester Barbara Premogovnika Velenje vabi nove člane 

na vaje orkestra, ki potekajo ob četrtkih.
Harmonikarske vaje vodi Miro Klinc. 

Informacije in prijave: 
Bojan Lajlar, tel. 4271 ali gsm: 041 690 434
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Športno društvo SPV 
BOŽIČNO-NOVOLETNI 
SMUČARSKI TEČAJI ALPSKEGA 
SMUČANJA IN DESKANJA
ŠPORTNO DRUŠTVO SPV ORGANIZIRA V 
SODELOVANJU S SMUČARSKIM KLUBOM 
VELENJE 

V ČASU BOŽIČNIH POČITNIC 
NA SMUČIŠČU GOLTE

od 26. 12. 2011 do 29. 12. 2011
ZA ČLANE ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

sMUČarske teČaje In teČaje 
snoWboarda za otroke In 
odrasle.

V CENO ŠTIRIDNEVNEGA TEČAJA SO VKLJU-
ČENI SMUČARSKA VOZOVNICA,  PREVOZ, 
NEZGODNO ZAVAROVANJE, TOPEL OBROK, 
ČAJ, FOTOGRAFIJA, ZAKLJUČEK TEKMOVA-
NJA S PODELITVIJO PRIZNANJ.
CENA ZA OTROKE  od 6. do 14. leta      99 €
CENA ZA ODRASLE                            129 €
ORGANIZIRAN BO PREVOZ Z AVTOBUSOM. 
TEČAJNIKI SE BODO ODPELJALI Z AVTO-
BUSNE POSTAJE V VELENJU OB 7.30 IN SE 
VRAČALI OB 14.30.
MOŽNOST PLAČILA NA 2 MESEČNA OBROKA.
ŠTEVILO TEČAJNIKOV JE OMEJENO DO 
ZASEDBE MEST /50 tečajnikov/.
ZAŠČITNA ČELADA JE OBVEZNA ZA OTROKE 
DO 12. LETA.
VPIS V TEČAJ JE V SREDO, 7. 12. 2011, OD 
6. URE DO 14.30 NA SEDEŽU ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA. 
Vse dodatne informacije dobite na sedežu 
Športnega društva osebno in na tel.: 899 6424 in 
899 6100, int. 18-20. 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE 
OPREME
Člane Športnega društva SPV obveščamo, da bo 

tradICIonalnI sejeM rabljene 
sMUČarske oPreMe
v Rdeči dvorani v Velenju v:
- petek, 16. 12. 2011, od 12. do 20. ure,
- soboto, 17. 12. 2011, od 9. do 18. ure in
- nedeljo, 18. 12. 2011, od 9. do 20. ure.

Vstopnine ni!

ZAKLJUČEK LETA NA SMUČEH

NA GOLTEH

Člani Športnega društva Skupine Premogovnik 
Velenje, vabljeni na zaključek leta na smučeh na 
Golte v četrtek, 29. decembra 2011.

Poskrbeli bodo za:
•	 prosto smučanje, 
•	 druženje in malico od 11. ure dalje pri Treh 

plotih, v primeru slabega vremena v restavraci-
ji hotela Golte.

•	 30 % popust pri nakupu smučarskih kart ob 
predložitvi športne izkaznice.

Prijave do ponedeljka, 19. decembra, 
prijavnina znaša 3 € na člana.

Dodatne informacije dobite na sedežu Športnega 
društva, tel: 899 6424 ali 899 6100, int. 18-20.

LIGA V MALEM NOGOMETU 2011

VETERANI  NAD 35  LET

1. KROG 28. 11. 2011    

16.00 HTZ STROKOVNE 
SLUŽBE 5 : 1

16.45 PROIZVODNJA KLASIRNICA 6 : 2

17.30 PRIPRAVE TRANSPORT 3 : 10

  ESD PROSTI  

ODBOJKARSKI TURNIR 2011
REZULTATI 

ob 16.00 4.A : 4.B PRIPRAVE : 
IZOBRAŽEVANJE

za 7. 
mesto 2 : 0

ob 16.30 3.A : 3B ZRAČENJE : 
KLASIRNICA

za 5. 
mesto 0 : 2    

ob 17.00 2.A : 2.B TRANSPORT : 
ESD              

za 3. 
mesto 0 : 2

ob 17.30 1.A : 1.B STROK. SLUŽBE : 
PROIZV.

za 1. 
mesto 0 : 2

Vrstni red: 1. Proizvodnja, 2. Strokovne službe, 
3. ESD, 4. Transport, 5. Klasirnica, 6. Zračenje, 7. 
Priprave, 8. Izobraževanje
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REZULTATI EKIPNEGA 
PRVENSTVA PREMOGOVNIKA 
VELENJE V NAMIZNEM TENISU 

Prvenstvo je bilo odigrano 22. 11. 2011.

1. Transport,  
2. Priprave, 
3. Strokovne službe, 
4. HTZ

REZULTATI TURNIRJA V ROKOMETU SEZONA 2011

zaHvala

Ob izgubi dragega moža, očeta, dedija in tasta 

slavka delića

se zahvaljujem vsem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče ter denarno pomoč.

žalujoči sin

Pod okriljem Športnega društva Skupine Premogovnik Ve-
lenje so bile 7. novembra 2011 odigrane finalne rokometne 
tekme od prvega do osmega mesta za sezono 2011. 
Rezultati finala so naslednji:
tekma za tretje mesto med ekipama Priprave in ESD 8 : 14;

zaHvala

Ob nenadni in boleči izgubi očeta

Ilije Popiča 

se iskreno zahvaljujem Sindikatu Premogovnika 
Velenje za darovano pomoč.
Še posebej se zahvaljujem mojim sodelavcem 
na odkopu Pesje za podporo, darove in izrečene 
besede sočutja.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Željko Popič z družino

tekma za prvo mesto med ekipama Transport in Proizvo-
dnja 13 : 18.
Lestvica za sezono 2011:
1. Proizvodnja, 2. Transport, 3. ESD, 4. Priprave.

zaHvala

Ob izgubi očeta 
rafaela zbičajnika 
se zahvaljujeva sodelavcem v ESTO HTZ in PLP za 
izrečena sožalja in denarno pomoč.
Iskrena hvala tudi častni straži in Dragu Kolarju za 
besede slovesa.

sinova Edvard in Herman
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Dnevi dalmatinske kuhinje 
v Restavraciji Jezero  
„Motivacija nas popelje do konca dneva, navdih pa nas vodi vse življenje.“
Nick Vujičič

Kulinarika pomeni umetnost pripravljanja in postrež-
be jedi. Slovenija je na kulinaričnem področju izjemno 
raznolika in razvita dežela. Našim izkušnjam v slovenski 
kulinariki smo tokrat v Restavraciji Jezero dodali dal-
matinsko kuhinjo, v katero smo vključili pripravo raznih 
morskih in istrskih dobrot.
Poleg dobre dalmatinske hrane so k vzdušju pripomogli 
glasbeniki – Dalmatinska Klapa Maslina z gosti Ansam-
blom Spev. Lahko rečem, da smo zaposleni v Restavraciji 
Jezero poskrbeli za pravo dalmatinsko vzdušje s tradi-
cionalnimi jedmi in glasbo ter v hladne dneve ponovno 
vnesli nekaj poletne topline.
Dalmatinska kulinarika ponuja nešteto možnosti uživanja 
dobre, raznolike, zdrave hrane, polne naravnih sestavin, 
do katerih je danes lažje priti kot nekoč.
Tako se lahko začne »koncert« dobrih okusov uživanja 
dobrot na vašem krožniku.
Ribe, lupinarji in mehkužci imajo pomembno vlogo v 
prehrani kot bogat vir biološko visoko vrednih in lahko 
prebavljivih beljakovin. Ribje beljakovine se prebavijo v 
treh do štirih urah, medtem ko se goveje v osmih do dese-
tih urah. Vsebujejo veliko rudninskih soli (kalcij, fosfor), 
vitamine skupin B in D ter veliko maščobnih kislin omega 
3, ki so pomembne v varovalni prehrani in nujno potrebne 
za človekov organizem.

• • •
PredjedI
Kot hladne začetne jedi smo pripravili hobotnico po 
dalmatinsko, pršut z izbranim paškim sirom in olivami, 
marinirane škampove repke z rožmarinovim oljem in 
mandarino.
Od juh smo ponudili tradicionalno čisto ribjo juho z zele-
njavo julijene in rižem ter škampovo kremno juho.
Tople predjedi so gostje lahko izbirali med gratiniranimi 
jakobovimi pokrovačami, vongolami in klapavicami na 
buzaro. Na voljo so bile tudi istrske testenine fuži.

• • •
glavne jedI
Glavno jed so gostje lahko izbirali med divjimi jadranski-
mi ribami: škarpeno, kovačem, brancinom in rombom; 
mešano ribjo ploščo, ki je ponujala raznolikost okusov – 
škampov, lignjev, orade, brancina, školjke na buzaro in 
blitvo s krompirjem.

• • •
sladICe
Za sladokusce sta poskrbeli slaščičarki Darinka Rednak 
in Helena Zorec, in sicer s hišno dalmatinsko rezino s 
figami in okusno jabolčno krostato.

Za dobro vzdušje je skrbela klapa Maslina.
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• • •
dIvja rIba v PeČICI v MaslenI oMakI z 
dalMatInskIM kroMPIrjeM
(recept za štiri osebe)
SESTAVINE:
1,5 kg do 2 kg bele ribe
3 dcl ribje osnove (fond)
10 dkg masla
1 dcl belega vina
3 dkg soli
2 krhlja limone
vejica peteršilja
1 dcl olivnega olja
Ribo očistimo (najprej luske, nato od repa proti glavi pre-
režemo trebuševino in očistimo drobovino ter odstranimo 
škrge), potem jo speremo pod hladno tekočo vodo in 
osušimo. Po dolžini jo ciliziramo – prerežemo po dolžini 
do kosti po obeh straneh in jo posolimo. V pekač zlijemo 
ribji fond, vino ter dodamo peteršilj in krhlje limone. Ribo 
damo na vroč žar ali v ponev in jo zapečemo po obeh stra-
neh, s čimer dosežemo njeno sočnost. Potem jo položimo 
v pekač k ostalim sestavinam. Vse skupaj damo v pečico 
na 180 stopinj Celzija za cca. 25 minut. Vmes polivamo z 
omako iz pekača, ki ji na koncu dodamo maslo, da se zgo-
sti. Pečeno ribo filiramo in jo postrežemo z dalmatinskim 
krompirjem.

• • •
dalMatInskI kroMPIr
(recept za štiri osebe)
SESTAVINE:
60 dkg krompirja
1 kom bučke
1 kom rdeče paprike
1 kom melancane
1/2 dcl olivnega olja
žlička soli
rožmarin
Krompir olupimo in narežemo na krhlje. Zelenjavo očisti-
mo in narežemo na enakomerne koščke. Krompir damo 
v pekač, ga polijemo z olivnim oljem ter dodamo sol in 
rožmarin. Vse skupaj pečemo na 180 stopinjah Celzija cca. 
30 minut, nato dodamo narezano zelenjavo in pečemo še 
15 minut.
Krompir bo še bolj okusen, če ga bomo pekli zraven ribe.
dober tek!

Naj vas misel Nika Vujičiča in harmonija vonjev ter oku-
sov dalmatinske kuhinje popeljeta v čarobnost trenutkov 
decembrskih dni!

Dejan Potočnik, 
kuharski mojster v Restavraciji Jezero

Restavracija Jezero
Cesta Simona Blatnika 23
3320 Velenje - Slovenija

1. 1. 2012 Novoletni ples 
• NOVOLETNI PLES  OB 20.00 
• ZA DOBRO GLASBO BO POSKRBEL  ANSAMBEL ČRNA MAČKA
• REZERVACIJE 03/5866-462 ALI 031/651-709
• REZERVACIJA  JE POTRJENA OB 100-ODSTOTNEM PREDPLAČILU.
• CENA 35 €  VKLJUČUJE: DOBRODOŠLICO, VEČERJO IN GLASBO. 

Menu
DIMLJENA POSTRV S HRENOVIM MUSLINOM,

SAVINJSKI ŽELODEC Z MOVHOTOM
*

GAMSOVA JUHA Z ZDROBOVIMI ŽLIČNIKI
*

PURANJA RULADA NA PISANI POLENTI,
PEČENA SVINJSKA RIBICA NA STELJICI RADIČA S PANCETO,

DOMAČI OCVRTKI S ČEBULO,
MOZAIK ZELENJAVA,

SOLATA
*

NOVOLETNA ZLOŽENKA S SADJEM NA KRHKEM TESTU S SADNO OMAKO

»Gost, odlična izbira«

JezeroRe s tav ra c i j a
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Nordijska hoja 

Z redno telesno dejavnostjo (TD) ter 
borbo proti ostalim dejavnikom tveganja 
smo tudi v Sloveniji uspeli zmanjšati 
smrtnost zaradi srčno-žilnih bolezni. 
Številne zdravstvene, športne in vladne 
organizacije zadnja leta priporočajo hojo 
kot osnovno TD. Priporočajo jo tudi 
vsem srčnim bolnikom, razen tistim v 
akutni fazi ali obdobju poslabšanja, saj 
je najbolj običajen in fiziološki način 
gibanja telesa na suhem. Za izvajanje ne 
potrebujemo posebnih tehničnih naprav 
niti zahtevnih in dragih objektov. Danes 
velja hoja kot primeren in varen način 
TD, ne glede na spol, starost in telesno 
zmogljivost.

Nordijska hoja
Z uporabo ustreznih palic in pravilno 
tehniko običajno hojo nadgradimo v 
nordijsko hojo (NH), ki je ena najbolj 
učinkovitih, celovitih, varnih in dosto-
pnih TD. Vzorca hoje ne spreminjamo. 
S palicami si le podaljšamo roke in se od 
njih intenzivno odrivamo od podlage. 
Pri NH tako roke večino dela opravijo za 
telesom. NH omogoča intenzivnejšo vad-
bo, poveča porabo energije, izboljša moč 
mišic zgornjega dela telesa ter razbreme-
ni hrbtenico in sklepe. 
Prisotnost bolezni srca zahteva ob izva-
janju NH dobro sodelovanje kardiologa, 
zdravstvenih sodelavcev, športnega stro-
kovnjaka in bolnika. Le tako bomo lahko 
zagotovili varno rekreacijo, dosegli opti-
malen rezultat rehabilitacije ter pomemb-
no prispevali k ohranjanju zdravja. Kaj 
in koliko sme srčni bolnik, bo opredelil 
zdravnik oziroma kardiolog. 
Ob izvajanju NH moramo biti pri srčnih 
bolnikih pozorni na možne zaplete. 
Prevelika motivacija, nekritičnost in tek-
movalnost lahko povzročijo preseganje še 
dopustnih posameznikovih mej in vodijo 
v motnje ritma, nenadne poraste krvnega 
tlaka (KT), pojava napredovanja bolečine 
v prsih, kolapsa, srčnega infarkta, pa tudi 
do nenadne srčne smrti. Posebej moramo 
biti pozorni na stanja, ki so nezdružljiva z 
izvajanjem športno-rekreativne dejav-
nosti. Pred vsako organizirano redno 
TD, kamor nedvomno spada tudi NH, 
moramo določiti posameznikovo telesno 
zmogljivost in opredeliti varno območje 
frekvence srčnega utripa (FSU). Testira-
mo lahko le stabilne bolnike, upoštevati 
pa moramo kontraindikacije.

Stanja, ki zahtevajo 
previdnost
KT preko 220/110 je nezdružljiv z rekre-
ativno dejavnostjo, torej tudi z NH. Ko 
se tlak zniža in umiri, svetujemo redno 
NH. Bolniki s stabilno obremenitveno 
angino pektoris (AP) bodo izvajali NH 
z intenzivnostjo do bolečinskega praga. 
Dokler diagnostično ne izključimo more-
bitne prikrite spastične AP, bodo bolniki 
NH izvajali le v dneh lepega in stabilnega 
vremena. Bolnikom z nestabilno AP 
odsvetujemo NH.
Nenadna utrujenost, dušenje pri naporu, 
občutek bolečin v predelu srca, aritmi-
ja ali znaki popuščanja srca kažejo na 
morebitno vnetje srčne mišice. NH in 
ostalo rekreacijsko dejavnost začasno 
odsvetujemo. Okrevanje traja štiri do 
šest mesecev. Pred ponovnim začetkom 
vadbenega programa je potreben pregled 
pri kardiologu ter ocena srčne funkcije. 
Hipertrofična kardiomiopatija je najpo-
gostejši vzrok nenadne srčne smrti pri 
mladih športnikih. Nanjo posumimo ob 
znakih hipertrofije levega prekata brez 
predhodnega treniranja, dokažemo pa 
jo ultrazvočno. Zaradi nepredvidljivega 
obnašanja ob naporu je potrebno opraviti 
obremenitveno testiranje. Bolnik naj 
izvaja NH z nizko intenzivnostjo – od 60 
do 70 % na testu dosežene MFSU.
Ob prolapsu mitralne zaklopke brez kli-
ničnih težav je bolnik lahko telesno deja-
ven brez omejitev. Ob pogostih sinkopah, 
podatku o nenadni smrti v družini, 
pridruženi pomembni mitralni regurgita-
ciji ali prebolelem emboličnem dogodku 
naj bolnik ob NH ne preseže 60 % na 
testu dosežene maksimalne FSU (MFSU). 
Pri blagi mitralni stenozi izvaja NH brez 
omejitve. Pri srednje težki svetujemo 
obremenitve od 60 do 75 % MFSU. Pri 
težki stenozi odsvetujemo telesno vadbo. 
Bolniki z mitralno regurgitacijo in 
normalno velikimi srčnimi votlinami ter 
ohranjenim sinusnim ritmom so lahko 
telesno dejavni brez omejitev. Ob poveča-
nem levem prekatu svetujemo obremeni-
tve, pri katerih bolnik ne bo presegel 70 
% svoje MFSU. Tistim z zmanjšano srčno 
funkcijo dovoljujemo telesne aktivnosti v 
območju 50 do 60 % MFSU.
Aortna stenoza je pogosto povsem 
asimptomatska do pozne starosti. Ob laž-
ji obliki z normalno funkcijo srca bolniku 
ne postavljamo omejitev. Pri srednje težki 

odsvetujemo le intenzivnejše obreme-
nitve preko 80 % MFSU. Pri oslabljeni 
funkciji levega prekata ali motnjah 
srčnega ritma svetujemo še nižje napore s 
frekvencami do 70 % MFSU. Lažja aortna 
regurgitacija z normalno velikim levim 
prekatom bolnikom dovoljuje NH brez 
omejitev. Potrebne so pogostejše kontrole 
pri kardiologu. Pri srednje težki stopnji 
bolezni odsvetujemo vse težje dejavnosti. 
Zgornja meja ne sme preseči 70 % MFSU. 
Odsvetovane so vse statične obremenitve. 
Pri razširitvi aorte so svetovane aktiv-
nosti še manj intenzivne in se končajo 
pri 60 % MFSU. Pri težki regurgitaciji je 
NH prepovedana. Po vstavitvi umetnih 
zaklopk se klinično stanje bolnikom 
pomembno izboljša. Da bi pridobili na 
telesni zmogljivosti, je nujno potrebna 
redna NH. Intenzivnost določimo po 
pregledu pri kardiologu. 
Po transplantaciji srca bolnikom svetu-
jemo redno NH, ki pa mora biti sprva 
slabše intenzivna in ne sme preseči 60 % 
simptomatske MFSU. Kasneje jo bomo 
ob rednih kontrolah postopno dvigovali. 
Pri bolnikih s srčnim opuščanjem mo-
ramo biti posebej previdni, saj je razpon 
varnih meje FSU zelo ozek. Neustrezna, 
premalo intenzivna NH ne bo prine-
sla pričakovanih rezultatov izboljšanja 
telesne zmogljivosti, preveč intenzivna 
pa bo vodila v poslabšanje srčne funkcije. 
Intervalu NH vedno sledi krajši interval 
počitka.

Učinki nordijske hoje
Vsem stabilnim bolnikom svetujemo 
redno NH, intenzivnost pa bodo prilago-
dili svoji trenutni zmogljivosti. Predolga 
telesna nedejavnost namreč vodi v atro-
fijo skeletnih mišic, zmanjšanje telesne 
zmogljivosti, vensko trombozo, pljučne 
embolizme, dekubituse in poslabšanje 
splošnega stanja. Preobčutljivost na 
napor je pri srčnih bolnikih posledica 
številnih vzrokov: neustrezne neuro-
hormonalne regulacije, bolezni srčne 
mišice, motenj srčnega ritma, visokega 
KT, ateroskleroze koronarnih in ostalih 
žil in sprememb na periferiji. NH močno 
izboljša neurohormonalno interakcijo 
med periferijo in srcem ter tako zmanjša 
simptome in izboljša prognozo. Za-
dnje raziskave kažejo, da NH izboljša 
respiratorno funkcijo, poveča porabo 
kisika, zmanjša simpatično in poveča 
vagalno aktivnost. Dokazali so izboljšanje 

Idealna telesna dejavnost za srčno-žilne bolnike

TRETJI POLČAS
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endotelijske funkcije in biokemičnih ter 
histoloških lastnosti skeletnih mišic. Vse 
to vodi v pomembno izboljšanje simpto-
mov, kot so dušenje, utrujenost, motnje 
spanja, mišična slabost, izboljša NYHA 
funkcionalni razred in vpliva na kakovost 
bolnikovega življenja.
NH izboljša funkcijo srca in dihal, krvni 
pretok, funkcijo lipolitičnih encimov, 
spremeni presnovo v perifernem mišičev-
ju ter zmanjša insulinsko resistenco. Ob 
tem lahko stabiliziramo krvni sladkor v 
normalnih mejah. Izboljša tudi mišič-
no moč in vzdržljivost, koordinacijo in 
ravnotežje. Učinkovito kuri maščobe, 
pomaga regulirati telesno težo ter pov-
zroča prestrukturiranje telesa. Pripisujejo 
ji antiaterosklerotičen učinek, ki se kaže 
v spremembah profila krvnih maščob, 
znižanju KT ter vplivu na telesno težo, 
insulinsko rezistenco in vnetne faktorje. 
Pri antitrombotičnem učinku ugotavljajo 
spremembe v funkciji krvnih ploščic, 
fibrinolizi ter vsebnosti fibrinogena, kar 
pomeni boljšo pretočnost krvi in manjše 
tveganje za nastanek tromboz. Ob redni 
NH postane potreba po kisiku v srcu 
manjša, izboljšata se koronarni pretok ter 
funkcija endotelija. Ugodno vpliva na va-
gus in adrenergično aktivnost, stabilizira 
variabilnost srčnega utripa ter zmanjša 
pogostost motenj srčnega ritma.
NH zniža FSU, sistolični KT, zmanjša 
nastanek motenj srčnega ritma, upočasni 
frekvenco dihanja, izboljša aktivnost mi-
šičevja ter stabilizira simpatikoadrener-
gično in možgansko aktivnost. Redkeje se 
pojavlja kronična utrujenost, tesnobnost 
ali razdražljivost. Ljudje, ki redno izvajajo 
NH, so čustveno stabilnejši, imajo manj 
težav z zbranostjo, so redko anksiozni in 
le izjemoma depresivni. Njihov imunski 
sistem je stabilnejši, zato redkeje zbole-
vajo, če pa že, je čas okrevanja bistveno 
krajši.
NH združuje elemente vadbe za vzdr-
žljivost, moč in gibljivost, hkrati pa 
izboljšuje koordinacijo in ravnotežje. 
Ob NH aktiviramo več kot 90 % mišic 
telesa. Preko ramenskega obroča in rok 
prenašamo del telesne teže na palice. Ob 
tem pomembno razbremenimo hrbte-
nico, kolke in kolena. Aktiven odriv od 
palice zmanjša pritisk na medvretenčne 
ploščice, hrbtenica pa se ob tem zravna 
in raztegne. Mišice prsnega koša so ob 
takšni hoji bistveno aktivnejše, prav tako 
tudi mišice ramenskih obročev in zgor-
njih okončin. Telesni trening je celovitej-
ši, hoja pa veliko bolj učinkovita, varna 
in hitrejša. Gibanje v naravi nas sprošča, 
inspirira in energetsko polni.
Redna NH izboljša predvsem aerobno 
sposobnost in mišično vzdržljivost. Pove-
ča se tudi moč in izboljšata gibljivost ter 
ravnotežje. Z dodatno uporabo elastike 
(gymstick) lahko izrazito izboljšamo moč 

in gibljivost. 
Pri bolnikih s periferno žilno boleznijo 
NH učinkovito podaljša klavdikacijski 
prag in izboljša kakovost življenja. Z 
aktivnim odrivom od palic telo dvigamo 
in potiskamo naprej. Tako razbremenimo 
mišice nog in zmanjšamo potrebo po 
kisiku . 

Preprečimo neprijetne 
dogodke
Zaradi ogroženosti in možnih zapletov 
(ishemija miokarda, motnje srčne-
ga ritma, pljučni edem) srčni bolniki 
potrebujejo poseben pristop. Pred NH 
bomo opravili razgovor, dobili podatek 
o bolnikovem trenutnem počutju in mo-
rebitnem prebolevanju kakšne bolezni. 
Pozorni bomo na simptome, ki bi kazali 
na morebitno okuženost z respiratornimi 
virusi ali srčno popuščanje. Po presoji 
bomo kontrolirali KT, FSU in preverili 
srčni ritem. 
Intenzivnost bomo naravnali glede 
na doseganje varnega območja FSU. 
Kontrolirali jo bomo s subjektivnimi 
testi: pogovorni test, Borgova skala, ritem 
dihanja in potenje. Uporabimo lahko tudi 
objektivne teste: določanje porabe kisika, 
laktata in FSU. Prav kontrola FSU je naj-
lažje izvedljiva in za bolnika tudi najmanj 
moteča. Tako pri rehabilitaciji kot pri 
rekreaciji svetujemo uporabo monitor-
jev srčnega utripa – pulznih ur. Z njimi 
natančno kontroliramo intenzivnost 
NH, dosežemo optimalno razmerje med 
vloženim časom in učinkom, preprečimo 
preoblikovanje srca in dosežemo optima-
len vpliv na dejavnike tveganja. 
Intervalni trening omogoča učinkovi-
tejšo stimulacijo perifernega mišičja, ne 
da bi ob tem povzročili prevelik stres za 
srčno-žilni sistem. Zato kombiniramo 
kratke obremenitve z vmesnimi počitki. 
Številne raziskave svetujejo zelo širok 
razpon trajanja in pogostnosti. Vaje naj 

bi tako trajale od 30 do 60 minut, 3- do 
7-krat v tednu. V obdobju napredovanja 
in vzdrževanja, ko bolniki izvajajo NH 
ambulantno, sami doma ali v klubih in 
društvih, svetujemo uporabo monitorjev 
srčnega utripa.

Nordijska hoja za večjo 
kakovost življenja
Srčni bolniki poleg ustrezne medikamen-
tne podpore potrebujejo vseživljenjsko 
redno TD. Izbrali bodo aerobno dinamič-
no vadbo, ki jim je blizu, jih zadovoljuje, 
sprošča in krepi, ki jo lahko v domačem 
okolju izvajajo vsak dan in ne zahteva 
velikih vlaganj. NH je najbolj fiziološka, 
učinkovita, enostavna, celovita, varna in 
ponovljiva telesna vadba, izvedljiva preko 
celega leta in primerna za ljudi vseh 
starosti in ravni telesne pripravljenosti. 
Zagotoviti moramo dobro sodelovanje 
bolnika in vseh članov tima, ki skrbijo za 
pravilno izvajanje vadbenega programa. 
Bolj kot pri zdravih ljudeh moramo biti 
pozorni na odgovor srca in telesa. Neu-
strezno odmerjena preveč intenzivna NH 
bo bolezen poslabšala, preveč ležerna pa 
ne bo prispevala k rehabilitaciji. Zato je 
potrebna redna kontrola FSU, ki ne sme 
preseči posameznikove zgornje meje var-
nega območja. Le tako bo NH koristna 
in varna, hkrati pa bo srčnim bolnikom 
pomembno izboljšala telesno zmogljivost 
in zagotovila večjo kakovost življenja.

Janez Poles

TRETJI POLČAS
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Legenda o odkritju alkohola govori 
o čudežni tekočini, ki pomlajuje, 
daje novih moči, poveča samozavest, 
odpravi žalost, strah in tesnobo, 
povrne pogum, daje občutek vseve-
dnosti, možatosti, nepremagljivosti. 
Ti občutki so posledica delovanja 
alkohola na živčni sistem in če ne 
prej, se v družbi »mačka« zavemo 
njihove minljivosti in varljivosti. In 
kar je pomembneje, legenda nas v 
nadaljevanju opozarja na katastro-
falne dolgoročne posledice uživanja 
alkoholnih pijač. 

Pot k odvisnosti od 
alkohola
Vsak odvisnik od alkohola je bil 
nekoč preudarni pivec. To pomeni, da 
je alkohol pil občasno in v omejenih 
količinah, predvsem pa, da zaradi 
pitja ni ogrožal sebe, svojega zdravja 
ali drugih. Takšni in drugačni razlogi 
so ga od preudarnega pitja vodili k 
prekomernemu pitju, ki je škodlji-
vo in pomeni povečano tveganje za 
razvoj odvisnosti. 
Eden od pokazateljev škodljivega 
uživanja alkohola je ponavljajoče 
pitje, ki onemogoča uspešno opravlja-
nje nalog na delovnem mestu, v šoli, 
doma (npr. neopravičeni izostanki, 
slabo opravljeno delo). Naslednji 
pokazatelj je pitje v okoliščinah, ki 
so nevarne za zdravje (npr. vožnja 
avtomobila pod vplivom alkohola). 
Ob tem se pojavljajo tudi konflikti v 
medosebnih odnosih, ki jih pitje le še 
poglablja. Bistveno je, da človek, ki je 
že začel škodljivo uživati alkoholne 
pijače, še lahko postane zmeren pivec, 
kar ob ustrezni motivaciji in podpori 
ne bi smel biti večji problem. Žal pa 
se prevečkrat zgodi, da oseba tovrstne 

Odvisnost od alkohola
Spremembe alkoholikovega vedenja ter posledice v družini

podpore ne dobi oz. da jo družba, 
prijatelji, sodelavci celo nagovarjajo k 
pitju, kljub temu da vedo, kaj bo za-
gotovo sledilo (npr. prepir s partner-
jem, izostanek z dela). Ali vinjenemu 
sodelavcu/sodelavki res delamo 
uslugo, če iz solidarnosti pogledamo 
stran in nič ne storimo? 
Zadnja stopnja v razvoju alkoholi-
kove bolezni je odvisnost. Kaže se v 
značilnem vedenju in razmišljanju, v 
močni želji po uživanju alkohola in 
vztrajanju pri pitju kljub škodljivim 
posledicam pri posamezniku, njegovi 
družini in v družbi. Pot nazaj je mo-
žna le ob ustreznem zdravljenju. 

Spremembe 
alkoholikovega vedenja in 
osebnosti
Poleg telesnih bolezni povzroča za-
svojenost tudi spremembe vedenja, ki 
so lahko posledica direktnega vpliva 
alkohola na živčni sistem, lahko 
pa tudi odraz stiske, ki jo povzro-
ča zasvojenost (npr. nestrpnost in 
agresivnost ob poskusih, kako doma 
neopazno priti do alkohola). Včasih 
za koga rečemo: dobrega srca je, le pi-
jača ga je pokvarila. Za takim rekom 
je življenjska izkušnja z alkoholiki; 
morda je bil njihov značaj prijeten, 
bili so dobrega srca, toda odvisnost 
je sčasoma vplivala tudi na značaj. 
Nekdanja alkoholičarka, stara 35 let, 
je zapisala: »Alkohol je iz mene nare-
dil drugega človeka. Prej nežna, sem 
postala groba ženska. Prej prijazna, 
sem sedaj zadirčna; prej ljubeča, sem 
postala sebična, do otroka brezbrižna 
in nezaupljiva. Prej sem ga imela pa 
tako rada. Bili so dnevi, ko nisem 
marala nikogar, do vseh sem bila 
sovražna.« (Ramovš, 1981)

Alkoholik vse bolj izgublja stik s sve-
tom. Ko je omamljen, je oddaljen od 
realnega sveta in tako njegova čutila 
sprejemajo malo vtisov (kmalu npr. 
ne sledi več aktualnim dogodkom, 
ne ve, kaj se v šoli dogaja z otrokom). 
Ker se njegovo zanimanje vrti v glav-
nem okoli alkohola, ga okolica zače-
nja zaznavati kot izrazitega sebičneža, 
ki v ospredje postavlja predvsem 
svoje potrebe. Sčasoma ne zna in se 
ne more več vživeti v tisto, kar čutijo 
in potrebujejo drugi. Če mu njegov 
moralni jaz na začetku še prebuja 
občutke krivde, če spočetka še čuti 
ljubezen do bližnjih, se počasi nauči 
ta čustva izrivati, ker jih čuti kot 
ovire na poti do alkohola. Čustveno 
otopi, ne čuti več veselja niti žalosti, 
čeprav lahko navzven še vedno zaigra 
močne čustvene odzive, ki pa niso 
več pristni. Hkrati izgublja čut od-
govornosti, kar se kaže na delovnem 
mestu, še posebej pa doma v odnosu 
do partnerja, otrok. Alkoholik v pijači 
utaplja tako odgovornost do sebe kot 
odgovornost do drugih. Spremembe 
vedenja in čustvovanja ne potekajo 
pri vseh bolnikih enako; posamezne 
spremembe so pri nekaterih bolj, pri 
drugih manj izražene. Za vsakega od-
visnika pa velja, da začne v življenju 
zaostajati. Ne zgolj za vrstniki, temveč 
predvsem za sabo – za tem, kar bi 
lahko sam dosegel, če ne bi stopil na 
pot odvisnosti. Namesto naprej potu-
je v osebnostnem razvoju nazaj v čas 
otroštva, v obdobje brez obveznosti in 
odgovornosti, ko se je vse vrtelo okoli 
njega in njegovih potreb (Židanik, 
2007). 
Odvisnost od alkohola je huda 
bolezen. Zdravstvene težave, splošno 
nazadovanje, morebitni prekrški in 

Nekoč je živel alkimist, ki je želel odkriti življenjski napoj za večno mladost in veselje. Da bi prišel do tega odkritja, se je 
umaknil v delavnico na svojem vrtu. Ostanke sadja, ki mu jih je prinašala žena, je metal v posodo v kotu svoje delavnice. 
Čez nekaj časa je opazil, da se je iz posode širil omamen vonj. Odkritje je pritegnilo njegovo pozornost. Odpadke je zavrel in 
dobil tekočino prijetnega okusa. Ko jo je zaužil, je dobil občutek, da mu je dala novih moči, zdelo se mu je, da se želje uresni-
čujejo kar same od sebe, volja po življenju je rasla, počutil se je pomlajenega. Presenečen in vesel je vzkliknil: »Al-kohl!«, kar 
v prevodu pomeni dobro, dragoceno. Svoje odkritje je nemudoma razodel drugim ljudem, prepričan, da je dal človeštvu dar 
in bogastvo. Preteklo je več let, ko je nekega večera alkimist slonel na oknu svoje hiše. Prevaral se je. Učinek čarobne teko-
čine je bil varljiv in nevaren. Uničil je njega in na milijone ljudi. Hudo je trpel, ko je gledal neskončno število žrtev svojega 
odkritja.
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materialna škoda, spremembe vede-
nja, poleg tega pa še očitki najbližjih, 
sodelavcev, nadrejenih – bolnik živi 
v začaranem krogu in zaradi tega 
doživlja močno duševno stisko. Težko 
se sooči z resnico o samem sebi; celo 
zanj je preveč neprijetna, preveč 
boleča. Zato se pojavijo t. i. obrambni 
mehanizmi. Najosnovnejša obramba 
je zanikanje. Komaj še stoji, pa še 
vedno ne prizna, da je pijan: »Jaz da 
sem pijan, ah dajte no …« Vzroke in 
okoliščine pitja razlaga tako, da so 
na videz čisto nedolžni, celo koristni, 
npr. ker so vsi pili, ker je bil živčen, 
za pomoč pri težkem delu. Značilno 
je tudi valjenje krivde na druge, npr.: 
»Pijem, ker je žena zmeraj sitna.« 
Vzroke pitja torej išče v težavah, ki so 
v resnici posledica pitja. 

Posledice v družini
Družina alkoholika je ogrožena tako 
v čustvenem kot materialnem smislu. 
Laži, nepoštenost in skrivnosti, ki se 
počasi zasidrajo v družino, so vzrok 
pogostim konfliktom. Med člani 
družine ni več prave povezanosti in 
zaupanja, komunikacije in izraža-
nja čustev. Med staršema je veliko 
nesoglasij, pri partnerju in otrocih 
se nenehno porajajo občutki krivde, 
strahu, nemoči. 
Opuščanje odgovornosti, ki je sprva 
opazno le pri osebi, odvisni od alko-
hola, se prenese na ostale družinske 
člane. Sprva je pri otrocih sicer mo-
žno opaziti pretirano odgovornost, 
ki pa se kmalu obrne v izogibanje 
odgovornostim in zadolžitvam. Ob 
razvoju odvisnosti običajno odgovor-
nost za družinsko življenje prevzema 
partner. Alkoholik se vztrajno upira 
ločitvi, ker z na zunaj urejeno druži-
no lahko dolga leta prikriva globino 
svojih problemov. 
Opisano družinsko ozračje, ki je 
pogosto podkrepljeno še z nasiljem, 
ima katastrofalen vpliv na otrokov 
psihosocialni razvoj. Otroci ne mo-
rejo zadovoljiti osnovnih potreb po 
varnosti in ljubezni. Hude izkušnje 
(npr. oče udari mamo, iskanje starša 
po lokalih, neizpolnjene obljube) so 
del njihovega odraščanja. V družini 
doživljajo veliko sovražnosti, žalitev, 
krivic, deležni so nedosledne vzgo-
je, lahko pa so tudi prikrajšani za 
materialne dobrine, zaradi česar so 
tarča posmeha sovrstnikov. Vse to se 
odraža v nizkem samospoštovanju 

otrok, v občutkih manjvrednosti in 
nesprejetosti, v občutku nemoči, 
osamljenosti in obupa. Ker doma 
velikokrat nimajo ustreznih pogojev 
za učenje oz. študij in ker so obre-
menjeni z družinskimi zadevami, so 
pogosto neuspešni v šoli. Otroci alko-
holikov imajo kasneje pogosto (ne pa 
nujno) tudi sami težave z alkoholom, 
saj se stil življenja in patološki vzorci 
prenesejo na njih. Če je odvisnost 
prisotna več generacij, postane neka-
kšna trajna lastnost družine, ki jo je 
zaradi napačnega prepričanja, da se 
ne da nič storiti, težko izkoreniniti. 
V primeru težav z alkoholom takoj 
poiščite pomoč! Obrnite se na 
osebnega zdravnika ali pa se oglasite 
v naši psihološki službi (tel. št. 899 
6448), kjer vam bomo znali svetovati, 

kako naprej. Naj bo to prvi korak 
na poti k srečnejšemu, polnejšemu 
življenju za vas in vaše najbližje. 

Alja Krevh

Literatura: 
Židanik, M. (2007) Sindrom odvisnosti 
od alkohola
Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa 
Drolca
Ramovš, J. (1981) Alkoholno 
omamljen, Celje: Mohorjeva družba

 

Otroci alkoholikov nimajo pravega otroštva. 
(vir: http://www.nalijem.si/izdelki/plakati-studentov-alu)
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Sponzorji: Medijski sponzorji:
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Dobri odnosi se gradijo z malenkostmi 
in izražanjem pozornosti.

POSLOVNA in PROMOCIJSKA

DARILA
Naročite jih zdaj!

Alja Miklavc 
041 752 630

Boštjan Krajnc 
051 632 630
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Rešitev nagradne križanke Premogovnika Velenje, objavljene v Rudarju 9/2011, je geslo: »GOLTE IZKORISTI DAN«.
Nagrajenci so: Tone Kusterbanj, Šmartno ob Paki, Klavdija Meh, Velenje, Tone Zajc, Šoštanj. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po 
pošti. 

Čestitamo!

Nagradna križanka
AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

POMIRITEV
S KOM

HLADILNA
OMARA

DALJŠE
PRIPOVEDNO

DELO

AVGUST
ČERNIGOJ

AMERIŠKI 
IGRALEC 
BETTY

KOŠARKAR-
SKA LEGENDA 

DANEU

LJUDSTVO 
V TIBETU

NAŠ 
NEKDANJI 

TELOVADEC 
HODŽIČ

SANITETNI  
MATERIAL

SHRANJE-
VANJE

V TANKO 
PLAST 

STISNJENA 
KOVINA
DELOVNI 
SPOMIN 

RAČUNAL-
NIKA

DOBIČEK,
PREMOŽENJE

PESNICA
ŠKERL

NAPRAVA  ZA 
OGREVANJE

ŽENSKO 
IME, VOJA 

VOJESLAVA

5. ČRKA 
GRŠKE 

ABECEDE

EVROPSKA 
VESOLJSKA 
AGENCIJA

RIBJA 
KOŠČICA

FRANCOSKI 
PISATELJ 
(BORIS)

GLAVNO 
MESTO 
GANE

MESTO NA 
POLJSKEM

ŽELEZEN 
DROG ZA 

LOMLJENJE 
KAMENJA

RAHLA 
VINJENOST

IGLASTO 
DREVO Z 
DOLGIMI 
IGLICAMI

SEVERNO-
AMERIŠKI 
INDIJANEC

MADRIDSKI 
NOGOMETNI 

KLUB
BESEDNA

ZVEZA

KAR IMA KDO 
NA TELESU

ANTON
MAHNIČ

KDOR VELIKO 
IN NESPAME-
TNO GOVORI

TEENAGER
MAJHEN 

HLOD, 
HLODEC

Z ROKO 
NAPISANO 
BESEDILO

PREDMESTJE 
MOSKVE

SLOVANSKI 
VLADAR

NAŠE 
TURISTIČNO 

MESTO

OKRASNA 
RASTLINA, 

REPATI ŠČIR

LOVRO 
KUHAR

VARJENI 
ŠIV

PRAVO IME 
PESNICE 

SAŠE VEGRI

KRATKA 
PALICA Z 

ODEBELJE-
NIM KONCEM

BERIVO
EDEN OD 
STARŠEV

PIVO STARIH SLOVANOV
PRIPRAVA 

ZA RAZISKOVANJE 
TEŽKO DOSTOPNIH MEST

SNOVI, 
KI SO NAME-

NJENE ZA 
PREHRANO

ZADNJI 
ZNANI 

LATINSKI 
BASNOPISEC

BORILNA
VEŠČINA

VZKLIK PRI 
ROKOBORBI

ORGAN, KI 
IZLOČA 
ŽOLČ

BRAZILSKI 
PISATELJ 
(JORGE)

SNEŽENI
MOŽ

NAŠ DRAMA-
TIK (BRATKO)

HLAPI, KI JIH 
ODDAJAJO 
HLAPLJIVE 

SNOVI

OBMEJNA 
POKRAJINA 
V SV. DELU 
SLOVENIJE

FILMSKA 
ZVEZDNICA

ERIC
IDLE

TRGOVINSKA 
ZAPORA

4. IN 2. VOKAL

IGRALEC PRI 
KEGLANJU

MURSKA
SOBOTA
POTOMCI 
ISTEGA 

PREDNIKA

NAŠ KIPAR 
(PETER)

KRADLJIVEC

IZVIR
HRAST Z ZELO 

HRAPAVO 
SKORJO

IZVLEČEK

OBJAVA TISKANEGA DELA

MEDNARODNI SKLAD ZA 
POMOČ OTROKOM PRI OZN

PODZEMNA
ŽELEZNICA

URSULA
ANDRESS

POJAV NA 
NEBU

GL. MESTO 
BAŠKIRIJE

OBVESTILO O 
POSLANEM 

BLAGU

IZRAELSKA 
LUKA V 

ARABSKEM 
ZALIVU

BORIS
GORENC

POSVOJITELJ

ISLAMSKI 
SODNIK

EPSILON JE 
PETA ČRKA 

GRŠKE 
ABECEDE

POŠKODBE 
TKIVA

PINGVINU 
PODOBNA 

PTICA SEVER-
NEGA MORJA

RASTLINE, IZ 
KATERIH SE 
PRIDOBIVA 

OLJE
IVAN

TAVČAR

BARIJ
OSEBA, KI 
SE NOČE 

IMENOVATI

RIMSKA
ŠEST

DEL TENIŠKE 
IGRE

7. GRŠKA 
ČRKA Nagradna križanka 

Pv Invest, d. o. o.
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 15. decembra 2011 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade podjetja PV Invest.

ŽELEZOV
OKSID

LUKNJA, 
KJER SO 

GADI

BOSANSKI 
PESNIK 

SARAJLIĆ

KAR 
SE 

OČITA

OBLAZINJENO 
LEŽIŠČE 

BREZ 
STRANIC
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

HABIT, d. o. o., Koroška 48, 3320 Velenje
PE Šaleška 18d, 3320 Velenje

PONUDBA
NEPREMIČNIN
STANOVANJA

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Center
Zgrajeno: 1970
Velikost: 57 m2

Etaža: 10/10
Cena: 75.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koželjskega
Adaptirano: 2006
Velikost: 65 m2

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Center
Adaptirano: 2000
Velikost: 57 m2

Etaža: 8/8
Cena: 76.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Goriška
Adaptirano: 2009
Velikost: 59 m2

Etaža: 4/5
Cena: 68.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Mozirje
Adaptirano: 2009
Velikost: 115 m2

Etaža: P + K
Cena: 120.000 EUR

2,5-SOBNO
Lokacija: Gorenje
Zgrajeno: 1958
Velikost: 60 m2

Etaža: 2/2
Cena: 65.000 EUR

2,5-SOBNO
Lokacija: Gorenje
Zgrajeno: 1958
Velikost: 60 m2

Etaža: 2/2
Cena: 59.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Stantetova
Zgrajeno: 1983
Velikost: 87 m2

Etaža: 4/5
Cena: 97.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
petorček
Zgrajeno: 1964
Velikost: 91 m2

Etaža: 1/2
Cena: 100.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kersnikova
Zgrajeno: 1956
Velikost: 47 m2

Etaža: 3/5
Cena: 49.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Prebold
Zgrajeno: 1975
Velikost: 30 m2

Etaža: 2/5
Cena: 40.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šercerjeva
Adaptirano: 2008
Velikost: 84 m2

Etaža: VP
Cena: 93.000 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Radmirje
Adaptirano: 2001
Velikost: 114 m2

Velikost parc.: 512 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 88.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Konovo
Adaptirano: 2004
Velikost: 70 m2

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj
Adaptirano: 1987
Velikost: 165 m2

Velikost parcele: 410 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 95.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Center
Zgrajeno: 1999
Velikost: 380 m2

Velikost parcele: 380 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 420.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Efenkova
Zgrajeno: 1975
Velikost: 256 m2

Velikost parcele: 703 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 220.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Andraž,
Zgrajeno: 1993
Velikost: 220 m2

Velikost parcele: 4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Ločica ob
Savinji
Obnovljeno: 2010
Velikost: 120 m2

Velikost parcele: 175 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 138.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajeno: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele: 826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 60.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj
Primorska cesta
Zgrajeno: 1967
Velikost: 165 m2

Velikost parcele: 220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirano: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele: 698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Škale
Velikost: 142 m2

Adaptirana: 2005
Velikost parc.: 1111 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 157.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
za gradom
Adaptirano: 2008
Velikost: 388 m2

Velikost parc.: 1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paka pri 
Velenju
Zgrajeno: 2010
Velikost: 225 m2

Velikost parc.: 4139 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 450.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Pesje
Adaptirano: 2008
Velikost: 236 m2

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šmartno pri 
SLovenj Gradcu
Adaptirano: 1989
Velikost: 302 m2

Velikost parc.: 2730 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 325.000 EUR

PARCELE

ZAZIDLJIVA Z
GRADBENIM D.
Lokacija: Gorenje
Velikost: 889 m2

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lokovica
Velikost: 3000 m2

Cena: 18 EUR/m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Vinska Gora,
Pirešica
Velikost: 677 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA,
TOPLOVOD
Lokacija: Velenje,
Kavče
Velikost: 1156 m2

Cena: 68.000 EUR

ZAZIDLJIVA S HIŠO 
V TRETJI 
GRADBENI FAZI
Lokacija: Lipje
Velikost: 1733 m2

Cena: 100.000 EUR

ZAZIDLJIVA Z 
VIKENDOM
Lokacija: Gorenje, 
Gneč
Velikost: 887 m2

Cena: 65.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEfoN:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POštA:

dejan.gorsek@habit.si

Ponudba v oglasu zajema le del 
nepremičnin, ki jih trenutno 
prodajamo, v bazi imamo več kot 
60 aktualnih nepremičnin v prodaji 
(stanovanj, hiš, parcel, kmetij ...). 
Za vse dodatne informacije o 
stanju nepremičnin in za termine 
za oglede nas pokličite!

www.nepremicnine.habit.si

Posel strokovno in varno vodimo 
ter izpeljemo od začetka do 
konca – od podpisa pogodbe do 
primopredaje nepremičnine. 
Poleg posredovanja pri prodaji 
nepremičnin vam nudimo 
individualno svetovanje, sestavo 
pogodb (prodajna, darilna, 
najemna ...) in pregled že 
sestavljenih pogodb. Pojasnimo 
vam lahko posamezne institute 
(nar. ara, odstopnina, pogodbena 
kazen itd.), ki so vsebovani v 
pogodbi, in upoštevamo vaše 
želje pri zavarovanju vaših 
pravic. Pojasnimo vam tudi 
vaše pravice v primeru kršitve 
pogodb (neizpolnitve ali delne 
izpolnitve obveznosti, izpolnitve z 
napakami in zamude z izpolnitvijo) 
in odgovorimo na vsa ostala 
vprašanja v zvezi s konkretnim 
pogodbenim razmerjem.


