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NOVOLETNA POSLANICA

Cenjene sodelavke, 
spoštovani sodelavci!

Leto 2004 je bilo za Premogovnik Velenje zelo uspešno leto. Izpeljali smo načrte, ki smo si jih za-
stavili na 7. strateško poslovni konferenci in v planu podjetja za leto 2004. 
Podpisali smo za razvoj naše družbe najpomembnejši dokument, to je 10-letno pogodbo o izkopu 
in prodaji premoga. 
Leto 2004 je bilo leto komuniciranja v podjetju. Kvaliteten dialog in dobri odnosi med zaposlenimi 
so osnova za dobro in učinkovito delo v podjetju. 
Za izpolnjene naloge in prizadevno delo v letu 2004 se vam v imenu vodstva družbe in v svojem 
imenu iskreno zahvaljujem.
V našem podjetju smo tudi v letošnjem letu izvedli pomembne spremembe, upam si trditi, da so 
nam uspele in da smo na pravi poti pri udejanjanju poslanstva družbe in izpolnjevanju vizije ter 
strateških ciljev poslovnega sistema.
Za prihajajoče leto imamo dobro popotnico. Podpisali smo namreč pogodbo o proizvodnji in pro-
daji premoga za leti 2005 in 2006.
V letu 2005 pričakujemo proizvodnjo okoli 4,1 milijona ton lignita. Kupcu smo ponudili po potrebi 
še dodatno proizvodnjo v višini do 200.000 ton. Povezane družbe Premogovnika Velenje imajo po-
stavljene dobre temelje za razvoj in pozitivno poslovanje.
Vsem delavkam in delavcem v poslovnem sistemu Premogovnik Velenje želim prijetne božično-no-
voletne praznike ter srečno, uspešno in zdravja polno novo leto 2005.

Srečno!
Dr. Evgen Dervarič, 

direktor Premogovnika Velenje 
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Jutri bo sončen dan!

NOVOLETNA POSLANICA

Čas hitreje teče, kadar delamo. Tako je bilo tudi v iztekajočem letu. Opravili smo veliko delo. Poleg 
tega, da smo zadovoljili vse potrebe TEŠ po premogu, smo ga nakopali dovolj tudi za potrebno za-
logo na deponiji. 
Lepo bi bilo, če bi imeli primeren delovni čas, da bi bili prosti, ko so prazniki, da bi vsaj del počit-
nic lahko preživeli z našimi otroci in prijatelji in ob tem imeli tudi dela proste sobote. Takrat naj 
posije sonce. Izkoristimo dan za polnjenje z energijo. Zaposleni podpiramo upravo pri programih, ki 
nam omogočajo kvalitetnejše preživljanje prostega časa. 
Zaradi dobre organizacije dela, strokovnosti, marljivosti, vztrajnosti, prizadevnosti in nemalokrat tu-
di tekmovalnosti domala vseh zaposlenih, bomo prihodnje leto delali nekaj dni manj. Škoda je le, 
da nam ni dano, da bi lahko popolnoma izkoristili naše vire in s trdim, poštenim delom sodelova-
li pri ustvarjanju dobička.
Pred sindikatom je volilno leto. Verjamem, da so se sindikalni poverjeniki in zaupniki trudili po naj-
boljših močeh opraviti svoje delo, za kar se jim v imenu številnih članov zahvaljujem. Zahvala velja 
tudi sodelavcem v strokovnih službah in vsem drugim, ki pomagajo pri sindikalnem delu, razreše-
vanju konfliktov in ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov v kolektivu.
V prazničnem decembru ne pozabimo na poškodovane in bolne sodelavce. Veseli bodo našega ob-
iska. Če boste srečali dimnikarja, naj vam prinese srečo. Pri našem delu jo bomo potrebovali. De-
lajmo varno!
Vsem delavkam in delavcem v poslovnem sistemu Premogovnik Velenje želim, da lepo preživite bo-
žično-novoletne praznike, četudi na delovnem mestu, in obilo zdravja, sreče, razumevanja in ljubez-
ni v letu 2005.

Srečno!
Tomo Lipnik, 

predsednik sindikata Premogovnika Velenje



Rudar 11/2004    5

Napori kolektiva so rodili 
spodbudne rezultate

Preden zaužijemo pri-
hajajoče praznike v 
vsej njihovi veličini, je 
prav, da se ozremo na 
leto, ki se izteka.
Zaposleni v Premogov-
niku Velenje smo do-
segli načrtovani izkop 
premoga za letos. Še 
več, izkopali smo tu-
di dodatne količine, ki 
jih je odkupil Holding 
Slovenske elektrarne. 
Za ta uspeh gre zahva-
la vsem vam, ki ste na 
svojih delovnih mestih 
prispevali svoj delež. 
Svetu delavcev je sredi 
leta potekel mandat in 
imeli smo volitve. Za-
radi prestrukturiranja 
in s tem zmanjšanja 
števila zaposlenih se 
je zmanjšalo tudi števi-
lo članov s sedemnajst 
na petnajst. Nekaj čla-
nov je ponovilo mandat, nekaj pa je novih.
V začetku leta je bilo ustanovljeno stroškovno 
mesto 90, ki predstavlja službo za oskrbo in ure-
janje transportnih poti. Ta služba deluje v sklopu 
HTZ, čeprav so delovna mesta ostala v jami in za 
delavce ni bilo fizičnih sprememb, saj je uprava 
tako tudi zagotovila.
Če se ozremo nekaj let nazaj, ko nam je država 
neposredno rezala kruh, vas želim spomniti, da 
takrat še sredi leta nismo imeli podpisane po-
godbe o proizvodnji. 
Sedanja situacija je precej boljša, poleg tega 
smo septembra podpisali tudi desetletno pogod-
bo o proizvodnji in odkupu premoga med na-
mi, TEŠ in HSE. Čeprav se bo treba o ceni do-
govarjati vsako leto posebej, pa je dobro, da so 
dogovorjene količine letnih izkopov, ki nam da-
jejo boljše izhodiščne smernice za planiranje od-
kopnih polj. 
Nizke oziroma prenizke cene premoga v letnih 
planih predstavljajo težave, saj smo že večkrat 
planirali izgubo, ki se konec leta z dodatnimi ko-
ličinami in aneksi uspe preliti v pozitivno ničlo. 

Taki plani so vse prej 
kot ugodni in je svet 
delavcev pred vsakolet-
no dilemo o potrditvi. 
Planirana izguba je ze-
lo slaba popotnica sin-
dikatu pri pogajanjih o 
plačni politiki.
Pri našem vsakda-
njem delu pa nikakor 
ne smemo pozabiti na 
varno delo, ki tudi ze-
lo vpliva na končni iz-
id poslovnega leta. 
V skrbi za zdravje se 
vključujmo v progra-
me preventive, upra-
va pa bo morala najti 
sredstva za povečanje 
števila udeležencev. Ne 
smemo pozabiti, da je 
le zdrav in zadovoljen 
delavec lahko uspešen 
na delovnem mestu.
Za zadovoljstvo bo po-
skrbel tudi IO sindi-

kata, saj sem prepričan, da bo do konca leta z 
upravo dogovoril višino in način izplačila jam-
skega dodatka in tako zaključil eno od zelo ak-
tualnih tem.
Na vas, dragi sodelavci in sodelavke, naj prene-
sem zahvalo generalnega direktorja HSE mag. 
Draga Fabijana za velik prispevek in uspešno de-
lo v letu, ki se izteka.     
Drage sodelavke, dragi sodelavci!
December je mesec želja in presenečenj. Napori 
kolektiva so rodili spodbudne rezultate. Glejmo 
smelo v prihodnje leto, ki bo vse prej kot lahko.
Mir in notranja uglašenost naj vas spremljata v 
teh božičnih praznikih, v mozaiku novega leta 
pa naj se lesketajo dragulji zdravja, sreče in med-
sebojnega razumevanja. Vse to želim vam in va-
šim najdražjim.

Pavel Župevc, 

predsednik sveta delavcev

NOVOLETNA POSLANICA
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AKTUALNO - 8. strateško-poslovna konferenca

8. strateško-poslovna 
konferenca

V hotelu Barba-
ra v Fiesi je 30. 

novembra ter 1. 
in 2. decembra 

potekala 8. stra-
teško-poslovna 
konferenca po-
slovnega siste-
ma Premogov-

nik Velenje, ki 
so se je udeleži-
li  uprava in pro-

kuristi ter direk-
torji povezanih 

družb. 

Najprej so izpostavili prioritete 
pri zaključevanju poslovnega le-
ta 2004. Te so:
- proizvodnja premoga, ki bo za-

radi dobre kakovosti premoga 
43,2 milijona GJ ali okoli 4,2 
milijona ton, 

- uvajanje novega informacijske-
ga sistema MFG/PRO v Premo-
govniku, HTZ IP in PLP ter 

- podpis aneksa k pogodbi o pro-
izvodnji za leto 2004, in sicer v 
vrednosti 720 mio SIT, s čimer 
bo poslovni izid leta 2004 pozi-
tiven (aneks je bil podpisan 8. 
decembra).

V treh dneh intenzivnega dela so 
udeleženci konference pregleda-
li uresničevanje sklepov zadnje 
strateške konference, predstavili 
načrte na posameznih področjih 
oziroma v družbah ter ob koncu 
sprejeli vrsto sklepov. 

Vodili: nižanje stroškov in 
varnost

Prvi sklop sklepov se nanaša na 
delovanje Premogovnika Velenje. 
Potrjeni so bili temelji za izvaja-
nje strategije Premogovnika Vele-
nje, ki so:
- načrtovanje obsega in cene pro-

izvodnje v naslednjih desetih 
letih v skladu z dolgoročno po-
godbo med HSE, TEŠ, Premo-
govnikom,

- signaliziranje nacionalnega in-
teresa Premogovnika za prido-
bitev dodatnih sredstev po letu 
2007 iz naslova prednostnega 
dispečiranja, 

- pridobitev finančnih sredstev 
za zapiranje jame Škale in usta-
novitev družbe za izvajanje za-
piralnih del,

- potek proizvodnega procesa z 
visoko stopnjo varnosti in hu-
manosti,

- kakovosten odnos do okolja v 
skladu z načeli trajnostnega 
razvoja.

Ob tem je treba še naprej izvaja-
ti konsolidacijo poslovnega siste-
ma, in sicer z izdvajanjem poslov-
no nepotrebnega premoženja in 
poslovno nepotrebnih dejavno-
sti, ki niso osnova za proizvodnjo 
premoga, ter izvajanjem strate-
gije prestrukturiranja dejavnosti 
Premogovnika, pri čemer naj bi 
formirali finančni steber oziroma 
družbo, ki bo s sredstvi od pro-
daje poslovno nepotrebnih sred-
stev izvajala kapitalske naložbe v 
nove programe in dejavnosti.
Potrjeni so bili strateški cilji 
družbe, pri čemer je treba raz-
vijati ekonomsko učinkovito 
osnovno dejavnost z racionaliza-
cijo proizvodnega procesa prido-
bivanja premoga ob zagotavljanju 
najvišje stopnje varnosti in ohra-
njanje socialnega in ekološkega 
prispevka okolju, pri uvajanju no-
vih programov pa biti predvsem 
pozoren na tržno usmerjenost in 
dolgoročno dobičkonosnost.
Na vseh področjih pa je treba za-
staviti varčevalne ukrepe za zni-
ževanje vseh vrst stroškov.
Do konca januarja bo pregle-
dan dopolnjen predlog razvojne-

ga načrta Premogovnika do le-
ta 2014, nato pa bo predložen v 
obravnavo in potrditev nadzorne-
mu svetu.
Kadrovsko-splošno in gospodar-
sko področje se morata optimal-
no organizirati za izvajanje ka-
drovske in gospodarske funkcije 
za poslovni sistem, ob tem pa 
bo kadrovsko-splošno področje 
nudilo administrativno in stro-
kovno podporo kadrovski funk-
ciji HTZ. 
Glede obvladovanja procesov ka-
kovosti so bile potrjene odgovor-
nosti, procesi ter register proce-
sov in kazalnikov za leto 2005. 
Verificirani so bili načrti na po-
dročju varnosti in zdravja pri de-
lu ter potrjen plan za leto 2005, s 
podrobnostmi pa bo uprava sez-
nanila svet delavcev in vodstvo 
sindikata v februarju.

Število zaposlenih pod 
magično mejo 2.000

Na strateško-poslovni konferenci 
je bil potrjen tehnični in kadrov-
ski del letnega delovnega načrta 
2005. Prvi predvideva proizvod-
njo 4,1 milijona ton pri kakovo-
sti premoga 10,00 MJ/kg, pri 
povprečni dolžini odkopne fron-
te 317,4 metra v 240 delovnih 
dneh z možnostjo prilagajanja 
med letom glede na potrebe pro-
izvodnje. 
V letu 2005 bomo za investicije 
namenili daleč največ sredstev v 
zadnjih letih, in sicer 4,255 mili-
jarde SIT. V naslednjih dveh letih 
naj bi namreč sodobno opremili 
dve odkopni čeli. Ob tem pa bo 
treba za tretjino poceniti pripra-
vo jamskih prog in v ta namen 
bo intenzivirano in kadrovsko 
okrepljeno delo razvojne skupine 
za jamske proge.
V letu 2005 naj bi bilo povprečno 
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ODKOP/OBRAT na~rt dose`eno +/- % ton na dan

-100/B 140.800 143.890 3.090 102,19 6.540

-20/B 176.000 170.670 -5.330 96,97 7.758

Z/II 66.000 60.340 -5.660 91,42 2.743

PROIZVODNJA 382.800 374.900 -7.900 97,94 17.041

PRIPRAVE 17.600 19.300 1.700 109,66 877

PREMOGOVNIK 400.400 394.200 -6.200 98,45 17.918

PROIZVODNJA NOVEMBER 2004

število zaposlenih 2.024, konec 
leta pa naj bi število zaposlenih 
prvič padlo pod 2.000, in sicer 
na 1.966. Ob tem bomo predvi-
doma zaposlili 70 pripravnikov 
ter individualno dajali možnost 
upokojevanja z dokupom zavaro-
valne dobe.
Skladno s sprejeto politiko pre-
zaposlovanja naj bi se 64 delav-
cev zaposlilo v HTZ IP, šlo pa bo 
za premeščanje zaključenih de-
javnosti.
Imenovana je bila projektna sku-
pina z nalogo vključitve sistema 
zaposlovanja, zaposlitvene in po-
klicne rehabilitacije v delovno 
okolje Premogovnika, podjetje 
pa se bo prijavilo tudi na državni 
razpis za pridobitev koncesije za 
izvajanje zaposlitvene in poklicne 
rehabilitacije.
Potrjen je bil plan izobraževanja 
za leto 2005, vanj pa so vklju-
čene tudi vsebine za usposab-
ljanje zaposlenih ob uvajanju 
novih tehnologij in opreme, bla-
govna znamka in grozdenje, ob-
vladovanje konfliktov, trening 
Dale Carnegie za vodstva pove-
zanih družb ter razvoj kariere. 
Tekle bodo tudi aktivnosti za pri-
dobitev standarda Učeče se pod-
jetje, sistem letnih pogovorov bo 
intenziviran, njihovo izvajanje pa 
pozitivno oziroma negativno sti-

mulirano.
Na področju likvidnosti je bilo 
sprejetih več sklepov glede plačil-
nih rokov kupcev in dobaviteljev 
ter zmanjšanja stroškov nabave 
materiala in zalog.

Največ sprememb v HTZ IP

Med sklepi, povezanimi z delo-
vanjem povezanih družb, se jih 
največ nanaša na HTZ IP. Zara-
di nove organiziranosti in zame-
njave vodstva bo letni delovni na-
črt družbe sprejet v začetku leta 
2005, ko bosta Premogovnik in 
HTZ podpisala tudi pogodbo o 
obvladovanju.
Najpomembnejši sklepi pa se na-
našajo na predstavljene poslov-
ne načrte HTZ, ki jih je uprava 
matere potrdila, vodstvo HTZ pa 
mora pripraviti predlog delovanja 
in organizacijske strukture gle-
de na pristojnost in odgovornost 
organizacijskih enot. 
Tako se v HTZ organizirajo tri 
področja delovanja, in sicer:
- programi, vezani na trg, zanje je 

odgovoren direktor HTZ,
- programi, vezani na proces pri-

dobivanja premoga, koordinira 
jih tehnični direktor Premogov-
nika ter

- center za usposabljanje in izob-
raževanje, zanj sta odgovorna 

direktor HTZ in direktor za ka-
drovsko-splošno področje Pre-
mogovnika.

Marketinško funkcijo bodo poslej 
opravljali v vsakem programu, 
vezanem na trg, zase, ti progra-
mi pa se bodo lahko kadrovsko 
okrepili tudi s kadri izven poslov-
nega sistema. V upravo HTZ pa 
bo vključen član, odgovoren za 
razvoj novih programov.
Podjetje Karbon naj bi pridobilo 
stalno koncesijo za razgradnjo iz-
rabljenih motornih vozil, zadolže-
no pa je tudi za ravnanje s sekun-
darnimi surovinami in odpadki, 
za kar bodo z drugimi družba-
mi sklenjene pogodbe ter tudi 
ustrezna prerazporeditev zapo-
slenih iz HTZ.
Uprava in prokuristi Premogovni-
ka so potrdili letne delovne načr-
te povezanih družb, v katerih je 
Premogovnik 100-odstotni last-
nik, in sklenili, da je treba preu-
čiti možnosti za dokapitalizacijo 
družb z lastniki, ki prinašajo po-
leg kapitala tudi nove trge. 
Hkrati so se seznanili z načrti v 
tistih povezanih družbah, v kate-
rih je Premogovnik solastnik.

Diana Janežič
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TEHNIČNO PODROČJE  - Hidrogeologija

Poizkus meritev odklona vrtin

V Premogov-
niku Velenje je 
v veljavi doku-
ment »Posebni 

varstveni ukre-
pi pri izdelavi  

jamskih pros-
torov pod sve-

žo krovnino in v 
neznano«, Šte-

fan Zagoričnik, 
1977. Z njim so  
natančno defi-
nirani varstve-
ni ukrepi pri iz-
delavi jamskih 

prostorov v po-
tencialno nevar-

nih območjih. 
Osnovo za izva-
janje predpisa-
nih varstvenih 
ukrepov pred-

stavlja varnost-
no vrtanje po 

pahljačasti she-
mi. 

Podatki, ki jih dobimo z varnost-
nim vrtanjem, nam dajo pred-
stavo o nevarnih odsekih v slo-
ju, skozi katerega je predvidena 
jamska proga. Za napredovanje 
skozi takšna območja pripravimo 
primerno tehnologijo in dodatne 
varnostne ukrepe. 
Čas izdelave jamskih prog je za-
radi varnostnega vrtanja nekoli-
ko daljši, vendar le tako zago-
tovimo varno delo. Varnostno 
vrtanje nam trenutno zagotav-
lja dokaj visoko stopnjo varnosti, 
predstavlja pa zastoj pri izdelavi 
oziroma napredku pripravskega 
delovišča.
V letu 1999 je bil izdelan rudar-
ski projekt »Tehnologija izvajanja 
varnostnih ukrepov pri izdela-
vi jamskih objektov v neraziska-
nih območjih lignitnega sloja«, 
št. proj. RP-165/99 MT, po ka-
terem je pri izdelavi jamskih ob-
jektov v potencialno nevarnih ob-
močjih predvidena izdelava dolge 

varnostno-raziskovalne vrtine v 
smeri napredovanja proge in raz-
iskava hribine v tej vrtini.  
Z raziskovalno-varnostnim vrta-
njem naj bi ugotovili strukturo 
premoga pred deloviščem oziro-
ma spremembe lastnosti premo-
ga in druge pojave, na osnovi ka-
terih je mogoče definirati prehod 
iz trdnega v manj trden ali tek-
tonsko porušen premog (prelom-
no cono), oziroma stopnjo nevar-
nosti za nastanek vdora premoga 
in plina. 
Raziskovalno–varnostna vrtina bi 
potekala po osi predvidene pro-
ge, v njej pa bi se lahko izvedle 
vse potrebne raziskave (zajem 
parametrov vrtanja, presiometrič-
ne meritve, meritev odklona vrti-
ne…) in na osnovi rezultatov iz-
delala simulacija z matematičnim 
modelom ter prognoza stanja in 
ugotovitev razmer pri napredova-
nju pripravskega delovišča. 
Za uvajanje novih varnostnih 

ukrepov pri izdelavi jamskih ob-
jektov v neraziskanih območjih 
lignitnega sloja je bilo pridoblje-
no začasno dovoljenje Ministr-
stva za gospodarske dejavnosti 
za izvajanje del, ki je bilo v velja-
vi do konca maja leta 2000. Izve-
deni so bili že tudi prvi praktični 
poizkusi, vendar je predvsem za-
radi neustrezne opreme delo za-
stalo, smiselno pa je z njim na-
daljevati. 
Zato je skupina za razvoj jamske-
ga vrtanja pripravila smernice 
nadaljnjega dela in demonstra-
cijo opreme za meritev odklo-
na vrtin, saj predstavlja izdela-
va ustrezne vrtine, za katero je 
potrebno vedeti, kakšna sta nje-
na prostorska usmerjenost in na-
klon, osnovo za izvedbo ostalih 
meritev in kasneje ustreznih in-
terpretacij ter napovedi. 
Za meritev odklonov vrtin in azi-
muta je v svetu na razpolago več 
tipov opreme, pri izvedbi poiz-
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kusa pa smo uporabili FlexIT 
SmartTool. Preizkušena oprema 
deluje po sistemu Multi-shot, 
ki omogoča več-točkovno odči-
tavanje odklona vrtin. Poskusno 
demonstracijo delovanja meril-
ne opreme je prikazal dr. Rich-
ter iz podjetja Bo-Ra-Tec, GmbH., 
iz Weimarja v Nemčiji, s katerim 
sodelujemo že vrsto let. 
Zaposleni v obratu Priprave - 
jamsko vrtanje so vzorno pripra-
vili vrtine, lokacije in logistiko iz-
vedbe meritev. Preizkus smo 9. 
novembra letos izvajali na treh 
lokacijah:
- v raziskovalni vrtini 3241 

(+11°)/04, v bodoči odvozni 
progi odkopa G1/D, v SZ delu 
jame Preloge,

- v odvodnjevalni vrtini 785/VII, 
v litotamnijskem apnencu in

- v odvodnjevalni vrtini 3219 (-
10°)/04, v litotamnijskem ap-
nencu.

Opremo za ugotavljanje odklona 
vrtin sestavljajo:
- SensIT sonda z zaprto cevjo (ce-

lico); to je sonda, ki jo vstavi-
mo in pomikamo vzdolž vrtine, 
ko zajemamo podatke o odklo-
nu vrtine;

- TransIT adapter, ki omogoča 
radijsko povezavo med Sen-
sIT sondo in osebnim računal-
nikom;

- osebni računalnik ali StoreIT 
elektronska beležka;

- programska oprema MeasureIT 
in DisplayIT.

Oprema je prirejena za ugotavlja-
nje odklona vrtine v vrtinah, ki 
niso zacevljene z jeklenimi cevmi 
oziroma niso v področju z mot-
njami v magnetnem polju. V vr-
tinah, cevljenih z železnimi cev-
ni lahko izmerimo samo naklon 
vrtine, meritev azimuta pa ni re-
alna.

Merilna oprema

SensIT sonda ima obliko kovin-
ske cevi z dimenzijami 750 mm × 
φ31,7 mm. Težka je 2 kg in delu-
je v temperaturnem območju od -
20°C do 85°C.
Sonda vsebuje napravo za 3D 
merjenje pospeška, magnetome-
ter, senzor temperature, napra-
vo za radijsko povezavo in bateri-
jo. Interna baterija po zagotovilih 
proizvajalca zadostuje za 10-letno 
dobo obratovanja, odvisno od po-
gostnosti uporabe. 
Sondo je treba med meritvijo 
vstaviti v zaščitno cev iz mede-
nine. Zunanji premer je odvisen 
od vrste zaščite, ta pa od tlaka 
v vrtini. Na tržišču lahko dobi-
mo sondi z zunanjim premerom 
φ36 mm za tlake do 200 bar in z 
zunanjim premerom φ38 mm za 

tlake do 400 bar.
S sondo lahko merimo oziroma 
snemamo naslednje parametre, 
ki so potrebni za določanje od-
klona vrtine:
- kot naklona vrtine (inklinaci-

ja), od 0° do ±90° (natanč-
nost ±0,3°),

- smer vrtine (azimut), od 0° do 
360° (natančnost ±0,2°),

- jakost magnetnega polja, od 50 
nT do 100000 nT (natančnost 
±50 nT) in

- kot naklona magnetnega pol-
ja, od 0° do 90° (natančnost 
±0,3°).

Poleg tega sonda omogoča mer-
jenje dveh parametrov za dolo-
čanje anomalij v magnetnem in 
gravitacijskem polju, temperatu-
re v °C ali F od -40°C do 85°C 
(natančnost ±1°C je garantirana 
v območju od 0°C do 60°C), za-
beležimo pa še številko oziroma 
ime vrtine, globino v ft ali m, da-
tum in uro.
TransIT adapter skrbi za radijsko 
povezavo med sondo in računal-
nikom oziroma elektronsko be-
ležko, in sicer za sinhronizacijo 
in prenos podatkov.
Za obdelavo podatkov je najbolj 
priročen prenosni osebni raču-
nalnik. Priporočeni so opera-
cijski sistemi Windows 95, 98, 
NT4, 2000 ali XP. Potrebna stroj-

TransIT adapter omogoča radijsko povezavo med sondo in računalnikom.
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na oprema zanj je: minimalno 
16 MB RAM, prostor na trdem 
disku - 10MB, en prost serijski 
port ali USB port z adapterjem 
USB na serijski port.
Alternativa za računalnik je Sto-
reIT – elektronska beležka, s ka-
tero opravimo sinhronizacijo 
sonde, na njo lahko podatke tudi 
shranjujemo, ne moremo pa jih 
obdelovati.

Postopek merjenja

Pred pričetkom merjenja izmeri-
mo vrednost lokalne naravne ja-
kosti magnetnega polja in narav-
ni naklon magnetnega polja, in 
to z več meritvami, da izločimo 
morebitne anomalije v lokalnem 
naravnem magnetnem polju. 
Povprečje dobljenih vrednosti 
vnesemo v pogovorno okno pro-
grama MeasureIT kot vhodni pa-
rameter. 
Vnesemo tudi vrednosti dovolje-
nih odstopanj od vnešenih vred-
nosti, da nas programska oprema 
opomni na morebitne anomalije 
v okolici področja izvajanja me-
ritev. 
Na začetku izvajanja meritev je 
treba sondo sinhronizirati z ra-
čunalnikom oziroma elektron-
sko beležko. 
Med sinhronizacijo, ki poteka po 
radijski zvezi, računalnik primer-
ja svoj interni čas z internim ča-
som v sondi in dá napotek sondi 
za interval snemanja podatkov. 
Konec sinhronizacije nam poka-
že hitro utripajoča lučka na son-
di. Sondo vstavimo v zaščitno 
cev (celico), vse skupaj pa v vr-
tino, potem pričnemo s snema-
njem podatkov. Med snemanjem 
mora sonda mirovati. 
Mesta, kjer sonda izvaja meritve, 
so lahko poljubno razporejena 
vzdolž vrtine, običajno pa ima-

jo mesta merjenja konstantno 
medsebojno razdaljo (npr. 5 m, 
10 m,…). Računalnika ne sme-
mo izključiti, dokler ni snema-
nje končano. 
Ko je snemanje zaključeno, raču-
nalnik po radijski zvezi pridobi iz 
sonde posnete podatke. Najbolj-
še rezultate smo dosegli pri izva-
janju meritev na vrtini j.v. 3241 
(+11°)/04, ki je izvrtana po sme-
ri bodoče odvozne proge odkopa 
G1/D, v SZ delu jame Preloge. 
S sondo smo prišli 98,5 m glo-
boko. 
Snemanje podatkov smo izvajali 
med potiskanjem sonde v vrtino 
in tudi med izvlačenjem sonde iz 
vrtine. Postopek snemanja poda-
tkov je trajal približno 40 minut 
in je potekal brez posebnih težav. 
Tlorisni diagram odklona vrtine 
je razviden s slike 4.

Ugotovitve

Meritev odklona vrtin je aktiv-
nost, ki v drugih premogovnikih 
poteka po standardnem postop-
ku in je del tehnološkega proce-
sa. Odklon vrtin je tudi za nas 
vse bolj pomemben podatek in 
predstavlja osnovo za razvoj do-
ločitve geotehničnih razmer v ho-
rizontalni vrtini pred čelom pro-
ge. 
Ker oprema, ki jo pri delu upo-
rabljamo (sonda za meritev od-
klona vrtin in računalnik), ni-
ma ustrezne dokumentacije po 
direktivi ATEX, je potrebno vse 
aktivnosti izvajati po posebnem 
režimu in skladno z navodili št. 
1206. 
Ocenjujemo, da je uporaba opre-
me FlexIT Multi-Smart razmero-
ma enostavna. Oprema je primer-
na za vrtine, ki so v področjih 
brez večjih anomalij v gravitacij-
skem ali magnetnem polju. 
V zvezi z natančnostjo določa-
nja odklona vrtine je demonstra-
tor navedel primer 600 m dolge 
vrtine, kjer so bile koordinate na 
obeh straneh vrtine izmerjene z 
geodetskimi metodami. Te ko-
ordinate so primerjali s koordi-
natami, ki so bile izračunane iz 
odklona vrtine. Ugotovili so od-
stopanje izračunanih koordinat 
za 3 dm. 
V našem primeru lahko na osno-
vi interpretiranih podatkov ugo-
tovimo minimalni odklon vrtine 
j. v. 3241 (+11°)/04 od planirane 
smeri, kar kaže na dobro in stro-
kovno delo zaposlenih v obra-
tu  Priprave - jamsko vrtanje, na 
ustrezen izbor opreme in mate-
rialov ter dobro tehnično pod-
poro skupine za razvoj jamske-
ga vrtanja. 

Bojan Lajlar, univ. dipl. inž. rud., 

odgovorni vodja projekta

TEHNIČNO PODROČJE  - Hidrogeologija

Sestavni deli sonde SensIT
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Vaje se je udeležilo 109 reševal-
cev, v akciji v jami pa jih je sode-
lovalo 23. Vodja vaje je bil Vinko 
Kotnik, obratovodja Proizvodnje, 
njegov pomočnik mag. Bogdan 
Makovšek, zapisnik je vodil Bo-
ris Potrč, v tehničnem vodstvu 
pa so sodelovali še Dejan Rado-
vanovič, Dušan Čižmek kot vod-
ja baze v jami in njegov pomoč-
nik Andrej Blažič. Zdravnika sta 
bila dr. Pavel Grošelj in dr. Zden-
ko Kikec.
Vinko Kotnik je o poteku vaje 
povedal: “Reševalci so bili obveš-
čeni ob 6.10 in akcija je hitro ste-
kla. V reševanju so sodelovale tri 
ekipe, in sicer dve pri neposred-
nem reševanju, ena pa je opravila 
pregled izstopnih prog. 
Ekipe so do vstopnih prog za od-
kop, odvozne in dostavne proge, 
dostopale po trasi sedežnice. V 
pol ure sta bili ekipi na mestu 
dogodka. Prvi ponesrečenec je 
imel močne opekline in odrgni-
ne, drugega ponesrečenca so ne-
zavestnega našli na odkopu, tret-
jega, z odprtim zlom stegnenice, 
pa je našla tretja ekipa v izstop-
ni progi.
Ponesrečence so ekipe prenesle 
v bazo na koti 90, iz baze pa so 
jih s sedežnico transportirali pro-
ti izhodu. Kot je povedal zdrav-
nik, dr. Grošelj, so bili vsi pones-
rečenci primerno oskrbljeni.
Glavni namen vaje je bil pred-
vsem preizkus transporta pones-
rečencev s sedežnico, na kateri 
so v ta namen prirejeni vozički. 
Ugotovili smo, da je vse poteka-
lo dobro, da je takšen transport 
poškodovanih boljši kot z VDL 
in tudi “ponesrečenci” so potr-
dili, da je bil transport zanesljiv 
in dober.”
Vinko Kotnik je ocenil, da je ak-
cija potekala dobro, posebej so 

bili zadovoljni s funkcionalnost-
jo sedežnice, so pa v vaji imeli te-
žave z govorilnimi napravami. Ta-
ko je bila otežena komunikacija 
prek radijskih zvez med ekipami.
V kasnejši prvi analizi vaje je ta 
problem izpostavil tudi tehnič-
ni direktor in vodja jamske reše-
valne čete mag. Marjan Kolenc, 
ko je dejal: “V zadnjem času smo 
lahko večkrat slišali za tragične 
rudarske nesreče z velikim šte-
vilom žrtev v kitajskih in vzhod-
no evropskih premogovnikih. To-
vrstne nesreče so medijsko zelo 
odmevne, kar je lahko tudi po-
zitivno. Namreč, upam, da bo to 
pospešilo razvoj rudarske opre-
me, tako v smislu varnosti kot za 
druge namene, na primer za ko-
municiranje. 
Zahodna Evropa je skoraj vse 
premogovnike in rudnike zaprla, 
s tem pa se je upočasnil oziroma 
ustavil razvoj rudarske opreme. 
Morda bodo prav te hude nesre-
če povzročile, da bodo na vzho-
du začeli več vlagati v zaščitno in 
drugo opremo in bomo tudi mi 
lahko našli ustrezno opremo za 
komuniciranje v premogovniku.”
Mag. Kolenc je sicer poudaril, da 

je bilo leto 2004 v delovanju jam-
ske reševalne čete dobro, brez 
posredovanj, kar pa nas nikakor 
ne sme uspavati, da bi opustili 
stalno pripravljenost reševalcev. 
O dobrih poslovnih in proizvod-
nih rezultatih leta 2004 je zatem 
spregovoril direktor dr. Evgen 
Dervarič in poudaril: “Zaradi 
znanja, ki ga imate, ste reševal-
ci zelo pomembni člen podjet-
ja, največje rezultate na podro-
čju varnosti pa lahko dosežemo 
s preventivo. Pri tem sta najpo-
membnejša poznavanje ukrepov 
in stalna pripravljenost. Varnost 
pri delu na vseh področjih nam 
omogoča delovanje, pri dvigova-
nju produktivnosti pa nikoli ne 
smemo iti prek meja varnosti.”
Zaradi zmanjševanja števila za-
poslenih se je nekoliko zmanj-
šala tudi jamska reševalna četa, 
vendar naj bi jo spomladi dopol-
nili z novimi, mlajšimi člani. Naj-
pomembnejši pogoji za jamskega 
reševalca so ustrezna delovna do-
ba oziroma delovne izkušnje, do-
bro psihično in fizično zdravje 
ter, seveda, pripravljenost za po-
moč sočloveku. 

Diana Janežič

TEHNIČNO PODROČJE  - Jamska reševalna četa

V reševalni vaji preizkusili tudi 
prevoz s sedežnico

Člani  jamske 
reševalne če-
te so 11. decem-
bra leto tradici-
onalno zaključili 
z zadnjo vajo. 
Predpostavka 
vaje je bila eks-
plozija metana 
na odkopu  GI/
B v centralnem 
delu jame, ki je 
povzročila vžig 
transportnih na-
prav. Pogreša-
ni so bili trije ru-
darji.
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Inovacijska dejavnost postaja 
pomembna poslovna funkcija

»Ustvarjalen po-
sel je tisti, ki živi 
in diha izven ok-

virov.
To niso zgolj do-

bre ideje, tem-
več kombinaci-

ja dobrih idej,
motiviranih lju-

di ter instinktiv-
no razumevanje 

uporabnikov.«

Richard 
Bronson, Virgin

RAZVOJNO PODROČJE – Inovacijska dejavnost

Inovacijska dejavnost je v pre-
težni meri plod kreativnosti in 
ustvarjalnosti posameznikov in/
ali skupin v neki družbi. Zelo po-
membno pa je tudi okolje, v ka-
terem živimo, delamo in imamo 
možnost biti ustvarjalni. Prepri-
čan sem, da v Premogovniku Ve-
lenju in ostalih družbah PS PV 
imamo in še izboljšujemo pogoje 
za kreativne posameznike.
Prvi spodnji grafikon nam kaže, 
kako je v zadnjih nekaj letih ni-
hala naša kreativnost na inova-
cijskem področju v Premogovni-
ku Velenje. Trend letošnjega leta 
je vsekakor pravi in verjamem, da 
je samo osnova za vsaj enako hi-
tro rast tako števila invencij kot 

ustvarjalnih inovatorjev.
Zelo pozitivno ocenjujem projekt 
širjenja inovacijske dejavnosti, ki 
smo ga začeli koncem leta 2003 z 
imenovanjem koordinatorjev ino-
vacijske dejavnosti in centraliza-
cijo spremljanja in obravnavanja 
vseh invencij v posameznih druž-
bah poslovnega sistema Premo-
govnik Velenje.
Drugi grafikon nam prikazuje ka-
ko inovativni smo bili v letošnjem 
letu po posameznih družbah.
Zelo odmevna je bila tudi ak-
cija Inovator leta 2004, v kate-
ro so bili vključeni vsi inovator-
ji, zaposleni v družbah PS PV, ki 
so v letošnjem letu prijavili vsaj 
eno invencijo. Odziv je bil dober. 

Tik pred koncem akcije, zaključe-
na bo namreč konec koledarske-
ga leta z upoštevanjem izračuna-
nih gospodarskih prihrankov in 
izplačanih enkratnih nagrad, je 
vrstni red inovatorjev naslednji:
1. Drago KOTNIK 
2. Roman OBLAK
3. Joško VAJDIČ 
4. Marijan JUVAN 
5. Mustafa MEMIČ 
Na uvrstitev vplivajo število pri-
javljenih (in sprejetih) idej, go-
spodarski prihranek inovacijskih 
predlogov ter vrednost podelje-
nih enkratnih nagrad.

Bojan Stropnik,

vodja inovacijske dejavnosti
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Naš zavetnik je znanje

4. decembra 
svoj god praz-
nuje zavetnica 
rudarjev sv. Bar-
bara, v Premo-
govniku Velenje 
pa smo tradi-
cionalno praz-
novanje imeli 
v petek, 3. de-
cembra, zvečer 
v Muzeju pre-
mogovništva 
Slovenije. Na 
njem smo česti-
tali tistim sode-
lavkam in sode-
lavcem, ki so v 
tem letu dokon-
čali svoje študi-
je na različnih 
stopnjah.

Nekaj priložnostnih besed sta ob 
tem dogodku spregovorila mag. 
Marko Mavec, predsednik Dru-
štva inženirjev in tehnikov, ki je 
organizator prireditve, in dr. Ev-
gen Dervarič, direktor.
Oba sta poudarila vlogo znanja 
za napredek in razvoj posamezni-
ka in družbe. 
»Pri nas je pravzaprav ta praz-
nik praznovanje znanja. Letos je 
lahko še toliko bolj svečan, saj je 
Premogovnik Velenje v novem-
bru prejel dve pomembni prizna-
nji za vlaganja v znanje in se uvr-
stil med slovenska podjetja, ki 
so najuspešnejša v izobraževanju 
svojih zaposlenih.
Pri pridobivanju znanja gre za za-
nimiv paradoks: še nikoli namreč 
ni bilo tako lahko pridobivati 
znanje kot danes, toda še nikoli 
ni bila odločitev, katero znanje je 
najprimernejše in najbolj korist-
no, tako težavna in negotova,« 
je poudaril mag. Marko Ma-
vec, ki je bil tudi med letošnjimi 
slavljenci, zato se je ob koncu v 

imenu vseh zahvalil podjetju, ki 
spodbuja zaposlene k pridobiva-
nju novih znanj.
Tudi dr. Evgen Dervarič je po-
udaril, da je pravi zavetnik ru-
darjev in vseh, ki smo z njiho-
vim delom povezani, znanje. »Le 
znanje nam lahko pokaže pot na-
prej, nam omogoči razvoj, napre-
dek, rast vsakega posameznika in 
rast podjetja, družbe, nas povezu-
je v kolektiv, ki načrtuje prihod-
nost in jo zna in zmore uresniče-
vati,« je dejal.
Letos je bila bera znanja res obi-
lna, saj je svoj študij dokonča-
lo kar devet sodelavcev. Simon 
Zavšek iz Tehničnih služb je spo-
mladi na Naravoslovno-tehniški 
fakulteti Univerze v Ljubljani na 
oddelku za geologijo pridobil na-
ziv doktorja znanosti. 
Marko Mavec, direktor ERICa, 
je na isti fakulteti na oddelku za 
montanistiko pridobil naziv ma-
gistra rudarstva, magister ekono-
mije pa je po študiju na Ekonom-
ski fakulteti Univerze v Ljubljani, 

program mednarodna ekonomija, 
postal Aleš Stropnik iz HTZ.
Oktobra je na Ekonomski fakul-
teti univerze v Mariboru, smer 
finance in bančništvo, študij 
končala Sonja Krk, direktorica 
GOST-a, in pridobila naziv uni-
verzitetne diplomirane ekono-
mistke. 
Pet sodelavk iz Premogovnika 
Velenje pa je končalo strokovni 
študij 7. stopnje. Nazive  diplo-
miranih ekonomistk so pridobile 
Jolanda Vovk, Stanislava Zver, 
Danica Iršič in Saša Koren, 
Cvetka Juhart pa je postala di-
plomirana inženirke geodezije.  
Dr. Evgen Dervarič je ob čestit-
kah vsem slavljencem zaželel 
še naprej veliko želje po znanju 
ter čim bolj koristno in uspešno 
uporabo znanja, ki so ga prido-
bili. Večer v muzeju premogov-
ništva Slovenije so s svojim na-
stopom prijetno popestrili pevci 
Rudarskega okteta.

Diana Janežič

DIT – Sv. Barbara

Letošnji slavljenci – od leve: Saša Koren, Danica Iršič, mag. Aleš Stropnik, dr. Evgen Dervarič, Sonja 
Krk, mag. Marko Mavec, Jolanda Vovk, dr. Simon Zavšek in Stanislava Zver (manjka Cvetka Juhart).
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Pri shranjevanju dokumentacije 
se v Premogovniku Velenje rav-
namo po postopkih, ki so zapisa-
ni v ustrezni zakonodaji. Bistveni 
pravni akt za delovanje arhiva je 
Zakon o arhivskem gradivu in ar-
hivih (Ur. list RS, št. 20/97, po-
pravek Ur. list RS, št. 32/97). 
Pri pisarniškem poslovanju in ar-
hiviranju ločimo dokumentarno 
in arhivsko gradivo.  Dokumen-
tarno gradivo obsega vse vrste, 
oblike in nazive zapisov – doku-
mentov, ki nastajajo pri poslova-
nju in delu v podjetju, ter vse za-
pise, ki zaidejo v podjetje. To so 
spisi, listine, posamični doku-
menti, uradne knjige, kartoteke, 
karte, načrti, plakati, slikovni, 
filmski, zvočni in drugi nedefi-
nirani zapisi ter vse oblike ra-
čunalniških obdelav, vključno s 
programsko opremo. V praksi 
za dele dokumentarnega gradiva 
pogosto uporabljamo izraz doku-
mentacija, npr. tehnična, poslov-
na, gradbena, knjigovodska ipd.
Dejavnost shranjevanja doku-
mentacije na kratko imenujemo 
arhiviranje. Arhivsko gradivo je 
izvirno in reproducirano (pisano, 
risano, tiskano, fotografirano, fil-
mano ali kako drugače zapisano) 
dokumentirano gradivo, ki je bi-
lo prejeto ali je nastalo pri delu 
pravnih oziroma fizičnih oseb in 
ima trajen pomen za znanost in 
kulturo. Arhivsko gradivo je kul-
turni spomenik.
Temeljna razlika med njima je 
v času hranjenja. Dokumentar-
no gradivo smo dolžni hraniti za-
konsko določen čas, t.j. 10 let, 
po preteku te dobe pa ga izloči-
mo in uničimo. Arhivsko gradivo 
je odbrani, praviloma manjši del 
dokumentarnega gradiva in ima 
trajni pomen, zato ga je po zako-
nu o arhivskem gradivu in arhi-
vih treba trajno hraniti. 

Uvodoma sem 
omenil zakono-
dajo, ki dolo-
ča način in po-
stopke hranjenja 
dokumentaci-
je. Pri tem mo-
ram omeniti tu-
di naš interni 
akt, ki je oprede-
ljen v standardu 
ISO 9001. To je 
Navodilo za ar-
hiviranje poslov-
ne dokumentaci-
je. Ta dokument 
v 32. členih opi-
suje:
- način varovanja 

in hranjenja 
poslovne do-
kumentacije,

- način arhivi-
ranja,

- postopek od-
biranja in izlo-
čanja poslovne 
dokumentaci-
je, ki so ji po-
tekli roki hra-
njenja,

- način uporabe arhivirane doku-
mentacije. 

V arhivu Premogovnika Velenje 
smo letos nadaljevali z elektron-
skim arhiviranjem po sprejetem 
planu. Nadaljevali smo z  pre-
snemavanjem dela poslovne do-
kumentacije (segment plače) na  
mikrofilm in DVD. Predvidoma 
bo segment plač v celoti zaklju-
čen ob koncu leta 2004. 
V oktobru smo pričeli z elektron-
skim arhiviranjem naslednjega 
zelo zajetnega segmenta poslov-
ne dokumentacije, to so eviden-
ce prisotnosti na delu (dninske 
knjige). Pri procesu elektronske-
ga arhiviranja in mikrofilmanja 
je obseg dela razdeljen v te faze: 

priprava gradiva, skeniranje, za-
pisovanje na neprepisljive nosilce 
– DVD, mikrofilmanje.
V primeru segmenta plač celoten 
obseg del opravlja podjetje Mi-
krografija, medtem ko v primeru 
segmenta dninskih knjig pripra-
vo gradiva, skeniranje in zapi-
sovanje na DVD opravlja HTZ, 
mikrofilmanje pa podjetje Mi-
krografija.
Od začetka leta do konca okto-
bra 2004 je bilo iz arhiva Premo-
govnika Velenje na  DVD posneto 
okoli 100 tekočih metrov gradi-
va oziroma  za 51.7 GB podatkov 
(21 DVD x 4.7 GB) in 114 mi-
krofilmov.
Prav tako je posnetih 13 teko-
čih metrov dninskih knjig, ven-

KADROVSKO-SPLOŠNO PODROČJE – Arhiviranje dokumentov

Ohranjeni zapisi za nas in naše 
potomce

Pri poslovanju 
pravnih oseb 

(podjetja, dru-
štva, ipd.) nasta-

jajo precejšnje 
količine poslov-

ne in tehnične 
dokumentaci-
je. Ko na delo-

vnem mestu na-
stane določen 
dokument, ga 

je treba shrani-
ti za morebitno 

kasnejšo upora-
bo, podobno kot 

doma shranju-
jemo, na primer, 

dokazila o pla-
čanih položni-

cah, račune ipd. 

Police v arhivu se šibijo pod težo dninskih 
knjig; ob njih arhivar Srečko Ramšak.
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dar elektronskih podatkov še ni. 
So v končni obdelavi. V tem ob-
dobju je bilo v arhiv sprejeto za 
okoli 250 tekočih metrov gradi-
va. V arhiv lahko sprejmemo še 
okoli 330 tekočih metrov gradi-
va, kar zadošča približno za eno 
leto – dokumentacija gospodar-
skega področja je sedaj locirana v 
glavnem arhivu v Prelogah, arhiv 
v stekleni direkciji pa gradiva ne 
sprejema več.

Slavko Hostnik, vodja arhiva in 

vodja projekta

Shranjevanje 
dokumentov je 
odgovorno delo

Kot rečeno, so tehnično in vse-
binsko pripravo gradiva, vnos ba-
ze podatkov, opremo z BAR ko-
dami za sledljivost, skeniranje 
in zapisovanje na DVD prevzeli 
v HTZ, kar so sprejeli z odprti-
mi rokami, saj neprestano išče-
jo možnosti za opravljanje novih 
storitev. Posebej tudi zato, ker je 
to delo primerno za invalide.
»Marsikomu se zdi arhiviranje 
gradiva dolgočasno delo, vendar 

pa je zelo zanimivo in predvsem 
odgovorno in zahtevno delo. Niti 
listič se ne sme izgubiti, pri de-
lu je treba biti natančen in do-
sleden,« je povedal Robert Šeli-
ga, vodja studia za oblikovanje, 
v sklopu katerega poteka pripra-
va gradiva.
V sodelovanju s podjetjem Mikro-
grafija so naredili terminski na-
črt poteka dela in nakupili po-
trebno opremo. To so predvsem 
zelo zmogljivi in hitri skenerji, ki 
lahko opravijo do 10.000 oboje-
stranskih skenogramov na dan 
oziroma 60 na minuto. 
Priprava gradiva poteka v pros-
torih steklene direkcije, kjer ima 
del svojih prostorov tudi studio 
za oblikovanje. To je začasna lo-
kacija, saj se bodo kmalu pre-
selili v nove prostore nekdanjih 
učnih delavnic Gorenja ob želez-
niški postaji. Pri tem poslu so se-
daj zaposleni štirje invalidi.
Kot je povedal Robert Šeliga, je 
Premogovnik Velenje eno prvih 
podjetij v širši regiji, ki se je od-
ločilo za takšen način arhiviranja 
gradiva. »Za naše podjetje vidimo 
na tem področju še več priložno-
sti, saj se bodo za takšen način 
arhiviranja dokumentacije slej ko 

prej odločila tudi druga podjetja, 
predvsem večja, kajti klasično ar-
hiviranje zahteva vedno večje po-
vršine ter s tem povezane stroške 
za iskanje dokumentacije in vzdr-
ževanje prostorov. Nova zakono-
daja je za določene dokumente 
odredila daljši čas hrambe, za-
kon, ki bo začel veljati v začet-
ku leta 2005, pa bo do načina 
shranjevanja dokumentacije tudi 
bolj strog.« 
Prihranek pri elektronskem shra-
njevanju dokumentacije je v prvi 
vrsti pri prostoru, lažje pa je tudi 
kasnejše iskanje podatkov. Šeliga 
pravi, da je pregledovanje doku-
mentacije, iskanje podatkov lažje 
na DVD medijih, trajnost in var-
nost zapisa pa sta veliko večji na 
mikrofilmu. DVD ima trajnost 
okoli 10 let, mikrofilm pa tudi 
prek 100 let.
Omenjeni posel je pravzaprav za-
četek večje naloge, ki naj bi jo 
v prihodnje prevzel HTZ. Dogo-
varjajo se namreč, da bi prevzel 
vodenje celotnega fizičnega in 
elektronskega arhiva poslovne-
ga sistema in s tem, seveda, tu-
di vso odgovornost za pravilno 
upravljanje z njim.

Diana Janežič

En DVD oziroma mikrofilm sta izpraznila kar 
dobršni del polic.

Vsako dninsko knjigo je treba previdno razreza-
ti in celotno vsebino skenirati. 
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KADROVSKO SPLOŠNO PODROČJE – Koledar 2005

Zavrtajmo v prihodnost!

Premogov-
nik Velenje bo 

11. aprila 2005 
praznoval 130-
letnico delova-

nja. Celo leto bo 
z različnimi pri-

reditvami in do-
godki poteka-

lo v znamenju te 
obletnice, zače-
tek pa označuje 
izdaja koledarja 

za leto 2005.

Koledar je zasnovala projektna 
skupina za praznovanje 130-let-
nice, ki jo sestavljamo Zvone Es, 
Janko Lukner, Božena Steiner, 
Peter Pušnik in Diana Janežič, 
izdelal pa AV Studio.
Ob zasnovi koledarja je bila del-
no zastavljena tudi celostna po-
doba obletnice, predvsem pa po-
stavljen slogan, ki jo bo spremljal 
celo leto: “Zavrtajmo v prihod-
nost”. 
S tem sloganom želimo pouda-
riti našo smer in dokazati, da 
je Premogovnik Velenje usmer-
jen naprej, v razvoj, napredek, da 
ima izdelano vizijo. Glagol “za-
vrtajmo” dokazuje našo bazič-
no kompetenco, usposobljenost 
in osnovno povezanost s temelj-
no dejavnostjo Premogovnika: vr-
tanje v premog, hkrati pa nosi 
simbolni pomen vrtanja v smislu 

raziskovanja, nepopustljivosti, ra-
dovednosti.
Slogan je prav gotovo svež, neo-
bičajen, jasno vezan na našo de-
javnost in s tem neponovljiv v 
drugih okoljih. Praznovanje 130-
letnice bo priložnost za celoten 
poslovni sistem, ki je zrasel iz 
Premogovnika Velenje, da doka-
že svojo usposobljenost ne le na 
osnovi bogatih izkušenj, ampak 
predvsem na osnovi nove vizije. 
Prav zato smo se z omenjenim 
sloganom tudi obrnili v prihod-
nost, saj je preteklih 130 let do-
bra priložnost za načrtovanje na-
slednjih desetletij.
Bistvena sestavina omenjenega 
slogana je tudi njegov motivacij-
ski naboj, saj je izrek uporabljen 
v 1. osebi množine. Tako se mora 
dotakniti vsakega zaposlenega in 
ga povezati v skupino. Ljudje pa 

so bili od nekdaj bogastvo pre-
mogovnika.
Zato je slikovni del koledarja za 
leto 2005 zasnovan na ljudeh in 
na visoki tehnologiji, ki jo zna-
mo upravljati tako, da z njo dose-
žemo največje proizvodne učinke, 
humanizacijo delovnih procesov 
in varnost pri delu.
Koledar je oblikovno izdelan mal-
ce drugače, kot smo vajeni. Dva 
dela sta ločena s spiralo in ju lah-
ko poljubno sestavljamo, torej k 
zgornji sliki, ki jo sicer obračamo 
po spirali, izberemo tekoči me-
sec, ki ga po preteku odtrgamo. 
Odprtine za dneve simbolizirajo 
stikalne gumbe, ki jih pri uprav-
ljanju s stroji poznamo vsi, ki de-
lamo z njimi, povežemo jih lahko 
tudi s sloganom “zavrtajmo v pri-
hodnost”.

Diana Janežič

Podelitev medalj bo v torek, 21. 
decembra, uradna informacija 
o odlikovanju pa je objavljena v 
uradnem listu, ki je izšel 16. de-
cembra.
Pobudo za podelitev državnih od-
likovanj Adolfu Drofeniku, rudar-
ju na odkopu, in Matjažu Pod-
vratniku, rudarju pri transportu 
jeklenega podporja, so januarja 
letos na komisijo za odlikovanja 
urada predsednika vlade Repu-
blike Slovenije naslovili uprava, 
svet delavcev in sindikat Premo-
govnika Velenje.
V obrazložitvi pobude za po-
delitev državnih odlikovanj so 
predlagatelji zapisali: »Posledice 
rudarske nesreče v Premogovni-

ku Velenje bi lahko bile bistve-
no hujše, če ne bi bilo izjemne 
prisebnosti Adolfa Drofenika in 
Matjaža Podvratnika, ki sta si po 
vdoru plina pravočasno namesti-
la samoreševalna aparata, poma-
gala pri nameščanju teh aparatov 
sodelavcem, ki jih je nepričako-
vani dogodek presenetil, in ne-
katere pospremila iz nevarnega 
območja. 
Izkazana prisebnost obeh sode-
lavcev je vrednota, ki si zasluži 
javno priznanje in zahvalo.«
Obema sodelavcema ob preje-
mu medalj za hrabrost iskrene 
čestitke!

Diana Janežič

Medalji za hrabrost Adolfu 
Drofeniku in Matjažu Podvratniku

Predsednik Re-
publike Sloveni-

je dr. Janez Dr-
novšek je 20. 

decembra z 
ukazom št. 996-
01-18/2004 od-

likoval z meda-
ljo za hrabrost 
naša sodelav-
ca Adolfa Dro-

fenika in Matja-
ža Podvratnika 

za hrabrost in 
pomoč sodelav-
cem pri reševa-

nju v rudarski 
nesreči . 

Matjaž Podvratnik (desno) in 
Adolf Drofenik (levo) sta ob 
dnevu rudarjev 2003 prejela 
spominski zlatnik Barbara.
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Kultura – sol življenja

Eden od odbo-
rov pri sindikatu 
podjetja Premo-
govnik Velenje 
je tudi odbor za 
kulturo. Vodi ga 
Stojan Špegel, 
v njem pa so še 
Bojan Lajlar, Ro-
bi Kožar, Diana 
Janežič, Bran-
ka Vičar in Maj-
da Korenič. De-
javnost odbora 
financirata sin-
dikat in vodstvo 
podjetja. 

Glavne dejavnosti odbora za kul-
turo so usmerjene v obveščanje 
zaposlenih o kulturnih dogod-
kih v podjetju, občini in izven 
nje, organiziranje razstav, kultur-
nih prireditev v podjetju in ogle-
dov prireditev izven podjetja, po-
nujanje abonmajev, sodelovanje 
z drugimi kulturnimi organiza-
cijami, promocija podjetja sko-
zi kulturne prireditve, prirejanje 
različnih tečajev in delavnic ter 
izobraževanje na kulturnem po-
dročju.
V letu 2004 je odbor za kulturo 
v Razstavišču Barbara – v upra-
vnih zgradbah na Partizanski 78 
in Rudarski 6 - postavil razsta-
ve umetniških del Darka Slav-
ca, Jožeta Kumra, Ljubice Rat-
kajec Kočica, Bernarda Sešla, 
Darije Cvikl, Denisa Senegač-
nika in Rama Selimovića. 
Prvič je v svoje razstavišče po-
stavil kiparski razstavi in bili sta 
deležni velike pozornosti zapo-
slenih.
Med najbolj odmevnimi dogodki 
v organizaciji odbora za kulturo 
je vsako leto tradicionalna likov-
na prireditev ob dnevu rudarjev. 
Izmenjujeta se ex-tempore in li-
kovna kolonija. 
Letos so bila na razstavi pred-
stavljena dela Darka Slavca, Vik-
torja Šesta, Milana Todića, Rada 
Jeriča, Enverja Kaljanca, Todorča 
Atanasova, Anje Jerčič, Lojzeta 
Adamljeta, Irene Guček in Stoja-
na Špegla, ki so nastala v likov-
ni koloniji. 
Za zaposlene v poslovnem siste-
mu Premogovnik Velenje je od-
bor za kulturo organiziral tudi 
več tečajev, in sicer plesnega, li-
kovnega za otroke in odrasle ter 
keramičarskega.
V okviru odbora za kulturo de-
luje od leta 1997 tudi Harmoni-
karski orkester Premogovnika 
Velenje. V svojih vrstah združuje 
21 članov, rudarjev, ki gojijo tra-
dicijo slovenskega ljudskega god-

čevstva. in so edinstveni v slo-
venskem prostoru.
V zadnjem mesecu so se na pod-
lagi razpisa v glasilu Rudar orke-
stru priključili štirje novi člani, 
kar je za sabo potegnilo tudi ne-
kaj organizacijskih sprememb pri 
učenju in vajah. 
Harmonikarji vadijo enkrat te-
densko v učilnici na jašku Ška-
le. Mentor orkestra je Miro Klinc, 
ki člane uči igranja in pripravlja 
aranžmaje skladb. 
S svojim delom in nastopi har-
monikarski orkester ustvarja po-
zitivno klimo med zaposlenimi, 
hkrati po oblikuje tudi pozitiv-
no javno mnenje o delovanju 
podjetja. 
To potrjujejo tudi številni nasto-
pi, gostovanja v radijskih in te-
levizijskih oddajah ter na glasbe-
nih revijah.  
Harmonikarski orkester je letos 

nastopal več kot tridesetkrat, 
med najodmevnejše nastope pa 
štejejo igranje na evropskem pr-
venstvu v rokometu v Celju, fi-
nalni tekmi RK Celje Pivovarna 
Laško, MOS 2004 v okviru pred-
stavitve podjetja HTZ in poslov-
nega sistema Premogovnik Ve-
lenje, humanitarni prireditvi 50 
zvezd za otroke, konjeniških pri-
reditvah in smučarsko-skakal-
ni tekmi za rudarsko svetilko in 
skakalni tekmi za pokal Gorenja, 
ob obletnici ustanovitve 20 mo-
torizirane brigade slovenske voj-
ske v Celju, v Bad Bleibergu (Av-
strija), kjer so tudi zmagali na 
tekmovanju rudarskih mest, ter 
predstavitve na TV Celje  v od-
daji Šumijo gozdovi domači, TV 
Velenje v sodelovanju z Lojzetom 
Slakom, v različnih časopisih in 
na radiu Slovenj Gradec.

Diana Janežič

KULTURA – Delo odbora za kulturo v letu 2004

Denis Senegačnik
Leta 2001 je na Akademiji za 
likovno umetnost pri prof. Gu-
stavu Gnamušu diplomiral. Od 
leta 2002 deluje kot samostoj-
ni ustvarjalec. V Premogovni-
ku Velenje je poznan slikar, saj 
se udeležuje likovnih srečanj 
ob dnevu rudarjev, na dveh 
srečanjih ex-tempore je bil na-
grajen.

Ramo Selimović
Končal je srednjo šolo za upo-
rabno umetnost, smer grafi-
ka in slikarstvo v Sarajevu, se-
daj pa je zaposlen kot grafični 
oblikovalec v tiskarni Cinkar-
ne Celje. V našem razstavišču 
lahko do 7. januarja 2005 ob-
čudujete njegove slike, na ka-
terih kot osrednja figura domi-
nira beli konj. 
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Delavci več 
služb HTZ IP, 

ključavničarji, 
varilci, elektri-
karji, so do da-
nes že konča-
li svoje delo v 

Termoelektrar-
ni Brestanica 

(TEB), kjer so iz-
vajali dela po 
projektu Izlo-

čitev dnevne-
ga rezervoar-
ja iz uporabe. 
Na delovišču 
smo jih obis-

kali 9. decem-
bra, spoznali TE 

Brestanica ter 
sodelavce med 
drugim povpra-

šali o zadovolj-
stvu z delom na 

terenu.

HTZ dobro opravil zahtevni 
posel za TE Brestanica

POVEZANE DRUŽBE – HTZ IP

Kot so povedali v HTZ IP, so bila 
v sklopu projekta opravljena dela: 
nov dovod cevovodov olja od čr-
palnice goriv 1 do črpalnice goriv 
2 s povratnim vodom, zamenjava 
elektromotornih ventilov, ogreva-
nje cevovodov, vgradnja dodatne 
merilne opreme za spremljanje in 
nadzor, zamenjava obstoječe NN 
stikalne omare in dograditev no-
ve, dodatno varovanje cevovodov 
za glavne rezervoarje, ogrevanje 
cevovodov in vključitev projekta 
v nadzorni sistem.
Ker so energetski projekti ze-
lo zahtevni in zahtevajo veliko 
specifičnih znanj na posameznih 
področjih, je bil projekt za HTZ 
izziv, predvsem na strojnem po-
dročju, saj so se prvič srečali z iz-
delavo naftnih cevovodov. Kljub 
začetnemu previdnemu pristopu 
so s pozitivno in strokovno po-
močjo vodje projekta v TEB Igor-
ja Redenška, vodje izmene in od-
govornega skrbnika za dobave 
goriv, in Darka Vovka, vodje kon-
trole kakovosti, projekt uspešno 
zaključili. 
Želijo si, da bi tudi v prihodnje 
našli skupne projekte v okviru 
HSE, saj se s svojim znanjem, iz-
kušenostjo, strokovnostjo in ka-
kovostjo lahko počasi, a vztraj-
no prebijajo z novimi programi 
in pridobljenimi referencami tu-
di na ostale energetske objekte v 
Sloveniji.

TEB je zanesljiv rezervni 
vir energije

TEB je pričela leta 1939 gradi-
ti Trboveljska premogokopna 
družba. Z izgradnjo so nadaljeva-
li Nemci in leta 1943 je začel red-
no obratovati prvi agregat z moč-
jo 12,5 MW. Drugi turboagregat 
z močjo 13,5 MW so zgradili še-
le leta 1962. Oba sta delovala na 

premog. Obratovanje TEB pa se 
je močno spremenilo po vključit-
vi večjih objektov na slovensko 
elektroenergetsko omrežje, ko je 
morala proizvodnjo prilagajati 
in so njeno obratovanje večkrat 
ustavili. V 60. letih so se zače-
le stopnjevati še težave z oskr-
bo s premogom zaradi energet-
ske krize. 
Zato so se konec šestdesetih let 
odločili za izgradnjo edinstvene-
ga elektroenergetskega objekta 
v takratni Jugoslaviji, to je plin-
sko-parne elektrarne. Kot gorivo 
sta bila predvidena ekstra lahko 
kurilno olje in primarni bencin.
Leta 1972 so začeli graditi novo 
plinsko-parno elektrarno s skup-
no močjo 95 MW, osnovni raz-
log zanjo pa je bil preprečevanje 
zadreg ob primanjkljajih električ-
ne energije. Objekt bi pomenil 
rezervno moč za takojšnje krit-
je potreb po električni energiji 
ter predvsem varno in zaneslji-
vo oskrbo NE Krško ob morebit-
nem razpadu energetskega siste-
ma Slovenije. 
Novo razvojno prelomnico pome-
ni leto 1998, ko je bila podpisana 
pogodba za dobavo in montažo 
dveh novih plinskih turbin mo-
či po 114 MW, ki sta leta 2000 
pričeli poskusno obratovati. Obe 
uporabljata za gorivo zemeljski 
plin ali ekstra lahko kurilno olje 
oziroma kombinacijo obeh. 
Danes je razpoložljiva moč TEB 
na pragu 312 MW in je v energet-
skem sistemu predvsem zanesljiv 
rezervni vir napajanja v najbolj 
kritičnih trenutkih. V ta namen 
je v stalni pripravljenosti, tako v 
tehnološkem kot v kadrovskem 
smislu, saj je obratovalna posad-
ka na voljo 24 ur in zagotavlja 
pogon turbin v vsakem času. Za-
radi izjemno hitrih odzivnih ča-
sov (do polne moči 291 MW po-

trebuje le 15 minut) je sposo-
bna hitro posredovati pri preo-
bremenitvah sistema ali izpadih 
hidroelektrarn oziroma daljno-
vodov. TEB ima možnost zago-
na brez zunanjega vira napeto-
sti, torej iz popolne teme. Moč 
TEB je okoli 14 odstotkov zmog-
ljivosti elektroenergetskega siste-
ma Slovenije.

Kvalitetno opravljeno 
zahtevno delo

Zgodovino termoelektrarne in 
njen današnji pomen v zanesljivi 
oskrbi z električno energijo mi je 
predstavil Marjan Jelenko, vod-
ja izmene in skrbnik novih plin-
skih turbin, pomen del v sklopu 
omenjenega projekta pa je pojas-
nil Igor Redenšek, vodja pro-
jekta: “Ko so bile leta 1975 po-
stavljene plinske turbine, smo 
uporabljali dve vrsti goriva, kot 
zagonsko gorivo nafto, za obra-
tovanje pa primarni bencin. Za ti 
dve gorivi smo morali imeti dva 
rezervoarja, ki sta do danes pre-
cej dotrajala.  Po omenjenem pro-
jektu smo izločili dnevni in za-
gonski rezervoar, vaši delavci pa 
so izgradili cevovod, bolje olje-
vod, za ekstra lahko kurilno olje 
od glavnega rezervoarja do starih 
plinskih turbin brez vmesnih po-
staj. S tem smo postopek poeno-
stavili, povečali varnost, zmanj-
šali negativne vplive na okolje 
oziroma nevarnost za razlitje go-
riva pri pretakanju ter povečali 
nadzor nad transportom goriva. 
Sodelovanje z vašim podjetjem in 
vašimi delavci mi je bilo v zado-
voljstvo. Delo so kvalitetno opra-
vili, naši odnosi so bili korektni, 
pri delu so se zelo potrudili in bi-
li resnično zavzeti.“
Martin Mihelak, odgovorni vod-
ja posameznih strojnih del, je ob 
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tem dodal: ”Projekt smo spro-
ti prilagajali, saj smo ob delu z 
vodjo projekta v TEB ugotavlja-
li potrebne spremembe ali dopol-
nitve. Delo je bilo zahtevno zara-
di zahtevnosti objekta, saj nismo 
smeli ogroziti delovanja elektrar-
ne in smo morali vse večje pose-
ge napovedati, specifičnosti del 
in upoštevanja predpisanih po-
stopkov in navodil po poslovni-
ku sistema kakovosti TEB. Pred 
izvajanjem del smo morali pred-
ložiti vso spremljajočo dokumen-
tacijo.“

Terensko delo kot kazen?

Toliko o projektu, so pa Martin 
Mihelak in tudi delavci opozorili 
na podcenjenost terenskega dela, 
ki se od dela v matičnem podjet-
ju precej razlikuje, tako glede de-
lovnih in vremenskih razmer, de-
lovnega časa, prehrane, delovne 
in zaščitne opreme, ki sta vedno 
na voljo… 
Mihelak poudarja, da delavci za 
terensko delo niso ustrezno sti-
mulirani, razporeditev v skupino 

za terensko delo jemljejo kot ka-
zen, namesto da bi se za teren-
sko delo ponujali in si ga – tu-
di zaradi večjega zaslužka - želeli. 
Kako je opravljeno delo, ki ga 
sprejmeš z nejevoljo, pa si lahko 
mislimo. Vendar se je skupina 8 
delavcev, ki je delala v TEB, dela 
lotila in ga opravila odgovorno. 
Četudi z marsičem niso bili zado-
voljni, čeprav so bili od doma ce-
le dneve in so se vozili domov le 
spat, več kot teden dni pa so bi-
vali kar v Senovem.
Velika so bila njihova pričakova-
nja, da se bodo izpolnile obljube 
in se bosta njihov trud in kvali-
tetno opravljeno delo poznalo pri 
novembrski plači. Upam, da so 
se jim pričakovanja izpolnila.
Damjan Maze, strojni mehanik: 
“Terensko delo poznam, delal 
sem že lani na Golteh, pa v Mari-
boru. Terensko delo je slabše kot 
v delavnici, ker nanj zelo vplivajo 
vremenske razmere, premrzlo je 
ali prevroče. Če bi lahko izbiral, 
ne bi šel delat na teren. Ne ustre-
za mi odsotnost od doma, sploh 
ko smo bili cele dneve tukaj.

Delo ni bilo fizično težko, bilo 
pa je zahtevno, saj je bila potreb-
na velika natančnost pri odmeri, 
sestavljanju in varjenju cevi. Mo-
ja naloga je bila priprava cevi za 
varjenje. Tudi varjenje je bilo za-
htevno, saj so bili vsi vari rentge-
nizirani. Na koncu se je vse do-
bro izteklo, cevovod je prestal 
tudi tlačni preizkus.“
Roman Kramer, skupinovodja: 
„Terenskega dela sem vajen, saj 
sem stalno na terenu – Golte, Fi-
esa, Maribor, Ljubljana… Delo je 
teklo dobro, s sodelavci sem bil 
zadovoljen, vsi smo pridno in do-
bro delali. Imeli pa smo nekaj te-
žav pri varjenju, imeli smo tudi 
slabe vremenske razmere, mraz, 
dež. Stimulacija za delo na tere-
nu je zelo slaba, saj je plača ista, 
kot če bi delal v delavnici. Če bi 
lahko izbiral, kar pa ne morem, 
ne bi delal na terenu. Delavci so 
se pritoževali potem, ko so mora-
li ostati tukaj cel teden, bolj jim 
je odgovarjalo, ko so se vsak dan 
vozili, čeprav je razdalja takšna, 
da so hodili domov le spat.“

Diana Janežič
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Kronika

Pisalo se je leto 2004

Januar
Letni delovni načrt je predvideval odkop 4,117 mi-
lijona ton premoga v 244 delovnih dneh po 40-ur-
nem tedniku in na povprečni dolžini 285,2 m od-
kopne fronte.
Po sklepu 7. strateške konference so bili na vseh po-
dročjih zastavljeni razvojni projekti in uvedeni raz-
vojni kolegiji.
Delovati je začela nova povezana družba RGP – Ru-
darski gradbeni programi.
Načrtovali smo zaposlitev 70 pripravnikov.
Leto 2004 je bilo poimenovano »leto komunicira-
nja«. Direktor je v ta namen med drugim vsak torek 
»odprl svoja vrata«.
Premogovnik Velenje je postal član Euracoala, ev-
ropskega združenja za premog in lignit.
Za direktorja HTZ IP je bil imenovan mag. Vladimir 
Malenković, za direktorico GOST pa Sonja Krk.

Februar
Na skupnem posvetu o aktualnem dogajanju so se 
zbrali člani sveta delavcev, IO sindikata, SPESS in 
vodstva Premogovnika Velenje.
Sprejet je bil nov pravilnik o preventivnih zdrav-
stvenih pregledih delavcev.
Na podelitvi priznanj in diplom inovatorjem SA-ŠA 
regije so tri priznanja dobili tudi inovatorji iz Pre-
mogovnika Velenje in ERICa.
V Premogovniku Velenje in HTZ IP smo začeli po-
stopke za uvedbo informacijskega programa MFG/
PRO.

Marec
Premogovnik Velenje je uspešno prestal redno zu-
nanjo presojo sistema vodenja po standardu ISO 
9001:2000 za kakovost in ISO 14001 za ravnanje 
z okoljem.
Nadzorni svet je potrdil poslovni načrt družbe za le-
to 2004, in sicer za 4,120 milijona ton premoga.
V Fiesi so se na strokovnem posvetu sešli člani ru-
darskih reševalnih služb Slovenije.
Ustanovljena sta bila dva grozda: turistični in raz-
vojni grozd za protieksplozijsko zaščito.
Župan MO Velenje Srečko Meh je pripravil sprejem 
za Jožeta Staniča in dr. Franca Žerdina.

April
Aktiv invalidov si je intenzivno prizadeval za ure-
ditev problematike obračunavanja dohodnine delo-
vnim invalidom in je aprila vložil predloge amand-
majev k členom novega Zakona o dohodnini.
Pod pokroviteljstvom ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport je v Velenju potekala 2. mednarod-
na konferenca TICCIH, mednarodnega komiteja za 

ohranitev industrijske dediščine, sekcije za rudar-
stvo.
Za sodelavce od prvega do tretjega nivoja vodenja 
smo organizirali trening Dale Carnegie za razvoj 
osebnostnih in poslovnih potencialov.
Za direktorico Habita je bila imenovana Zdenka 
Berlot.
V HTZ IP so se lotili preoblikovanja podjetja in pri-
prave osmih poslovnih načrtov.
Ob razglasitvi slovenskega »naj smučišča« je Golte z 
zbranimi 1.822 glasovi obiskovalcev zasedlo 6. me-
sto med velikimi smučišči ter prejelo posebno pri-
znanje za ponovni začetek turizma.

Maj
V Premogovniku Velenje smo zasnovali nov projekt 
na področju varnosti z naslovom »Ali delam dovolj 
varno?«
Nadzorni svet je trimesečne poslovne rezultate Pre-
mogovnika Velenje ocenil kot zelo dobre. Odkopa-
nega je bilo 1,323 milijona ton premoga, trimesečni 
načrt je bil izpolnjen 32 odstotno.
Povezana družba Premogovnika Velenje Karbon je 
na osnovi začasno podeljene koncesije začela z raz-
gradnjo izrabljenih motornih vozil.
Za novega direktorja HTZ IP je bil imenovan Fran-
ci Lenart, potem ko je dosedanji direktor mag. Vla-
dimir Malenković prevzel vodenje kabineta ministra 
za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika.
V lakirnici HTZ IP je izbruhnil požar, ki ni povzro-
čil večje škode.
Po skupščini športnega društva je bil za predsedni-
ka upravnega odbora imenovan Ludvik 
Golob.
Na podlagi podatkov Medicine dela, prometa in 
športa o prekomerni teži zaposlenih smo začeli s 
predavanji »Zdrav življenjski slog«.
73 sodelavcev se je udeležilo preizkusa hoje na 2 
kilometra.

Junij
22. junija je bila 8. skupščina delniške družbe.
Potekale so volitve kandidatov za nov svet delavcev. 
Udeležba je bila nekaj nad 50-odstotna, izvoljenih 
je bilo 15 novih članov, za predsednika pa imeno-
van Pavel Župevc.
Za direktorja ERICa je bil imenovan mag. Marko 
Mavec.
Delovati je začela sedežnica za prevoz ljudi v južno 
krilo in centralni del jame Preloge.
8. junija je potekalo merjenje organizacijske klime 
v sklopu HSE.
V preurejenih in nanovo zgrajenih prostorih stare-
ga jaška je bil odprt Medpodjetniški izobraževalni 
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center (MIC).
Začele so se prireditve ob dnevu rudarjev.
Rudarski oktet je s slavnostnim koncertom prosla-
vil 25. letnico delovanja.
Na slavnostnem koncertu Pihalnega orkestra Pre-
mogovnika Velenje je mag. Ivan Marin predal di-
rigentsko paličico svojemu nasledniku Matjažu 
Emeršiču.
V sklopu praznovanja dneva rudarjev je bilo 12. in 
zadnje srečanje Belih in črnih rudarjev.

Julij
3. julija je na 44. skoku čez kožo v rudarski stan 
skočilo 67 novincev, častni skok pa je opravil mag. 
Drago Fabijan, generalni direktor HSE. Slavnost-
ni govornik je bil minister za gospodarstvo dr. Ma-
tej Lahovnik. Vodja parade in ceremoniala je postal 
Marjan Lampret, vodja priprav na skok pa Drago 
Potočnik.
Uradno je bil predstavljen projekt Ali delam dovolj 
varno? in predstavljeni načrti šestih podprojektnih 
skupin.
Muzej premogovništva Slovenije je praznoval 5. 
rojstni dan in ob tej priložnosti so odprli novo sce-
no »Skok čez kožo«.
Jamska delovišča Premogovnika Velenje je obiskal 
predsednik vlade RS mag. Anton Rop.
Sindikat je v zdravilišču Moravske toplice kupil še 
en apartma.

Avgust
RGP je v Makedoniji podpisal pismo o nameri za iz-
vedbo poskusnega podzemnega odkopa premoga.
Uprava Premogovnika Velenje se je v okviru sloven-
ske popotresne obnove Posočja odločila za donacijo 
izgradnje montažne hiše v Bovcu.
Premogovnik Velenje je bil skupaj z HSE v TRC 
Jezero v Velenju organizator prvih športnih iger 
HSE.
V sklopu stadiona ob jezeru je bilo odprto novo 
igrišče z umetno travo.

September
Podpisana je bila dolgoročna pogodba o nakupu 
premoga, zakupu moči in nakupu električne energi-
je med HSE, Premogovnikom Velenje in TEŠ.
Podpisano je bilo pismo o nameri za izgradnjo vod-
nega mesta Velenje med Premogovnikom Velenje 
in BTC. 
HTZ IP je sodeloval na 37. MOS v Celju in prejel 
zlato priznanje MO Celje za izdelke ter posebno pri-
znanje za celostno podobo razstavnega prostora.
DIT je organiziral 15. tradicionalno srečanje poslov-
nih partnerjev.

V okviru občinskega praznika je priznanje prejel 
Oto Gradišnik, vodja Rudarskega okteta ob njego-
vi 25-letnici, grb MO Velenje pa dr. Franc Žerdin za 
aktivno delo v Premogovniku Velenje.
TA GOST se je preselila v nove prostore v stekle-
ni direkciji.
Habit je uspešno opravil redno zunanjo presojo 
kakovosti po standardu ISO 9002:2000, RGP pa 
v organizacijski enoti Pridobivanje kamenih agre-
gatov presojo po standardih ISO 9001:2000, ISO 
14001:1996 in OHSAS 18001:1999. 

Oktober
Na slovenski HRM konferenci je Premogovnik Ve-
lenje dobil prvo nagrado za projekt »Ali delam do-
volj varno?«.
Na razvojni konferenci je bilo predstavljenih 11 pro-
jektov.
TEŠ je predstavil novo razvojno strategijo, ki pred-
videva tudi nabavo dveh plinskih turbin.
V začetku leta nanovo zastavljena inovacijska dejav-
nost je pokazala prve uspehe in velik porast inova-
cijskih predlogov.
V okviru meseca požarne varnosti je potekala tak-
tična gasilska vaja na objektu 301-DIK.

November
V Ribnem je potekala 2. strateška konferenca 
HSE.
Imenovana je bila projektna skupina za uvajanje 
standarda OHSAS 18001 za področje varnosti.
Podpisana je bila listina članov Inštituta Učeče se 
podjetje, s čimer smo pristopili k uvajanju standar-
da Učeče se podjetje S10.
Premogovnik Velenje je na 4. konferenci Izobraže-
valni management prejel priznanje TOP 10, kar ga 
uvršča med 10 slovenskih podjetij, ki sistematično 
investirajo v znanje.
V PLP so uspešno opravili redno zunanjo presojo si-
stema kakovosti

December
3. decembra je DIT organiziral tradicionalno praz-
novanje godu Sv. Barbare.
V Fiesi je od 30. novembra do 2. decembra poteka-
la 8. strateško-poslovna konferenca poslovnega si-
stema Premogovnik Velenje.
Podpisana sta bila aneks k pogodbi o proizvodnji v 
letu 2004 in pogodba o proizvodnji in dobavi pre-
moga za leti 2005 in 2006.
Mag. Vladimir Malenković je znova prevzel vode-
nje HTZ IP.
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NA OBISKU - Štefan Farkaš

V pokoju mi ne bo dolgčas!
Avto: »Avto je potreba, skoraj vsak 
zaposlen človek potrebuje svoj avto. 
Pri nas doma smo štirje in vsak ima 
svojega. Že od nekdaj rad vozim do-
bre avte, tako zaradi zmogljivosti, 
varnosti kot zaradi izgleda. Imam 
landroverja freelanderja, žena vozi 
peugeot 307, hčerka WV golf 4, sin 
pa peugeot 306.«
Bogastvo: »Lepo je, če imaš denar, 
ni pa to vse in ni nujno, da prine-
se srečo. Veliko bogastvo lahko kar 
hitro prinese nesrečo, polom. Torej 
je najbolje, da nekaj denarja imaš, 
bajnega bogastva si pa niti ne že-
lim. Največ pomeni notranje boga-
stvo, razumevanje v družini in s pri-
jatelji.«
Cirkus: »Cirkusov je lahko več vrst, 
a zase lahko rečem, da se mi kaj 
takšnega, kar bi bilo podobno cirku-
su, ni nikoli dogajalo, niti ne vem, 
kaj naj bi se mi zgodilo, da bi si re-
kel: to je pa res cirkus. Moje življe-
nje poteka razmeroma urejeno, orga-
nizirano, delovno.«
Čas: »Ta pa je zelo pomemben, ker 
ga vedno primanjkuje. Že zjutraj se 
mudi v službo, popoldnevi bi pa tu-
di lahko bili daljši. Doma imamo 
manjšo kmetijo, na kateri je dela 
vedno dovolj, in ukvarjam se tudi s 
predelavo lesa, tako da časa res ni-
koli ni preveč. Prvo polovico svojih 
delovnih let sem delal v vseh treh 
delovnih izmenah, zadnjih štirinajst 
let pa le v prvi, kar mi je tudi ustre-
zalo, saj je dobro, če se človek lahko 
ponoči naspi.«
Dom: »Če se družina dobro razu-
me, se vsakemu vedno mudi domov. 
Najbolj prijetno je, da pridem domov 
in me doma čaka družina, da skupaj 
pojemo kosilo in se o vsem pogovo-
rimo. Za mene je dom najlepši kraj. 
Tudi v mojem prvem domu, v dru-
žini mojih staršev, smo se zelo ra-
zumeli in se imeli radi. Živa sta še 
oba starša in imam še dva brata in 
sestro. Čeprav je samo oče služil de-
nar, kot žerjavist pri Gradisu, in so 
bili časi težki, sta z mamo zgradila 
hišo in vsi bratje smo dosegli peto 
stopnjo izobrazbe, sestra pa šesto. 

Lepo sta nas pripravila na življenje, 
nas vzgojila, za kar smo jima vsi hva-
ležni. Navezani smo drug na druge-
ga, radi se obiskujemo.«
Elektrika: »Do elektrike sem že od 
nekdaj imel veselje. Najprej sem se 
vpisal v poklicno elektro šolo, ker ni 
bilo štipendije, da bi se lahko takoj 
odločil za tehnično šolo. Kasneje pa 
sem le nadaljeval šolanje v srednji 
tehnični šoli. Z elektriko se zelo rad 
ukvarjam, tako v službi kot doma.«
Finance: »Je že tako, da je denar-
ja vedno premalo, treba je pač gle-
dati, da ga pravilno obrneš. Včasih 
je treba tudi malo potrpeti, za dolo-
čen čas kakšen nakup odložiti. Do-
bro je pa, če si finančno toliko mo-
čan, da ti ni treba gledati na vsako 
malenkost in da si lahko kaj privoš-
čiš. Velikih kreditov ne priporočam 
in jih tudi ne odobravam.« 
Grušovlje: »To je moja vas, v kateri 
živim že petindvajset let. Je zelo le-
pa, leži tik ob Savinji, sicer pa ima 
na eni strani Rečico ob Savinji in na 
drugi Ljubno, je pa tudi blizu moje-
ga rojstnega kraja Šmartna ob Dreti. 
Krajanov Grušovlja je okrog osemde-
set, med seboj se zelo dobro pozna-
mo in razumemo.«
Hribi: »Od doma gledam na eno 
stran Menino planino, na drugo 
stran pa Mozirsko, vidim pa tu-
di Raduho in Ojstrico. Zelo rad se 
na te in podobne hribe tudi povzp-
nem. Vse sem že prehodil in dobro 

jih poznam. Na Smrekovcu imamo 
tudi nekaj gozda, okrog 30 kubičnih 
metrov dovoljenega letnega poseka, 
a prihodnjih nekaj let bomo sekali 
še za dediče, potem šele bomo prišli 
sami na vrsto.«
Izlet: »Na skupinske izlete sva z že-
no včasih kar rada šla, bodisi z ga-
silskim društvom ali prek kmetijske 
zadruge. Včasih smo naredili tudi 
kakšen družinski izlet, sedaj pa sta 
otroka že odrasla in sva z ženo na iz-
letih pač sama, s sorodniki ali s pri-
jatelji. V zadnjem času se tudi kam 
zapeljeva s kolesi in pri kolesarjenju 
imava še tudi nekaj načrtov. Sicer 
pa sva včasih oba smučala, tudi sina 
in hčerko sva navadila na smučanje, 
sedaj pa to še vedno rad počnem 
jaz in letos nameravam na smu-
či postaviti tudi svojo vnukinjo.«
Jeza: »Hitro se me ne da ujeziti, a če 
se kdo le potrudi, se res razjezim, se 
pa tudi hitro pomirim. V službi me 
je najbolj razjezilo, če kdo ni opravil 
naročenega dela, a je zatrdil, da je 
delo opravljeno. Veliko rajši sem vi-
del, če je povedal resnico, da pač ni 
zmogel, da je bilo premalo časa. V 
slabo voljo me je spravilo še, če so 
mi ob večjem delu kar nenapoveda-
no ostali doma dva, trije ali celo štir-
je delavci. Res sem lahko komu »pi-
sal plavega«, a to se mi ni zdel pravi 
način reševanja tovrstnih zadev.«
Kmetija: »Imamo pet hektarov ob-
delovalne zemlje, žena ni zaposlena, 
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je pa kmečko zavarovana, saj ima-
mo dvanajst govedi in žena se ukvar-
ja z mlekom, ki ga je kakšnih sto li-
trov dnevno. Na to kmetijo sem se 
priženil in ob mojem prihodu na-
njo je bila v razsulu, kajti ženin 
oče je mlad umrl. Na kmetiji ni bi-
lo niti vode, poslopja so bila v sla-
bem stanju. Najprej smo podrli sta-
ro hišo in zgradili novo, potem smo 
obnovili gospodarsko poslopje, po-
stavili garažo, obnovili kozolec, ure-
dili dvorišče. Marsikaj se bo še dalo 
urediti in mogoče se bo česa lo-
til sin. Vem pa, da mu toliko stva-
ri urediti, zgraditi in obnoviti, kot 
sva jih midva z ženo, ne bo treba.«
Les: »Ko sem se priselil na kmeti-
jo ženinih staršev, sem spoznal les. 
Takrat – pred 25. leti – se je z lesom 
dalo veliko zaslužiti in začel sem z 
njim trgovati. Iz južnih republik so 
hodili v Slovenijo po vsakovrsten re-
zan les. Takrat sem dobil veselje do 
lesa, imel sem tudi vodno žago, pred 
kakšnimi osmimi leti pa sem kupil 
boljšo, takšno na elektro pogon, po-
stavil objekt. Sedaj se ukvarjam s 
predelavo, razrezom lesa, predvsem 
s kvalitetnim lesom, kot so maces-
nov, hrastov, javorjev les.«
Matjaž in Tadeja: »Matjaž je sin, 
star 22 let, končal je šolo za avto-
kleparja in je zaposlen pri obrtniku. 
Saj je priden, rad doma pomaga pri 
delu, še rajši pa gre malo naokrog. 
Punco že ima izbrano in on je tu-
di tisti, ki pri naši družini zelo rad 
hodi na izlete. Tadeja je stara 24 let 
in pol, je medicinska sestra, zaposle-
na v domu ostarelih na Polzeli. Sku-
paj s fantom ter dve leti in pol staro 
hčerko Tamaro živijo pri nas. Tama-
ra je takoj, ko pridem domov, v mo-
jem naročju, sicer pa jo imamo vsi 
tako radi, da kar ne vemo, kaj bi ji 
še dali. Hčerka namerava v kratkem 
začeti z gradnjo hiše, saj na domači 
zemlji imamo zazidalno parcelo. Jas-
no pa je, da ji bomo pomagali, koli-
kor bo mogoče.«
Nasledstvo: »Če bo vse po sre-
či, bo sin ostal doma. Z mlekom 
se verjetno ne bo ukvarjal, lahko 

pa bi se s čim drugim, recimo, re-
jo bikov, seveda poleg svoje dejav-
nosti. Nekako tako sem si zamis-
li, bomo videli, kako si bo sin.«
Ogenj: »V gasilskem društvu sem že 
od otroštva, kakšnih štirideset let, 
sedaj sem podpredsednik društva. 
Vas Grušovlje je tako strnjena, da bi 
v primeru požara lahko pogorelo pol 
vasi. Tega se moramo zavedati, se 
ognja bati in se pred njim varovati.«
Premogovnik: »Na Premogov-
nik sem navezan, saj sem razen pr-
vih treh mesecev zaposlitve, ki sem 
jih preživel v Šolskem centru Vele-
nje, vseh 27. let predelal v njem. 
Štirinajst zadnjih let sem delal kot 
nadzornik, zamenjeval pa sem po-
slovodjo. Pred tem sem tri leta delal 
na montaži, prvih trinajst let zapo-
slitve pa sem bil dežurni elektrikar 
na odkopu. 
Premogovnik je dobra firma, dobro 
posluje in želim, da bi bilo še dolgo 
tako. Rad imam premogovnik, sode-
lavce in menim, da takšnega tova-
rištva, kot je med rudarji, v drugih 
poklicih ni. Delo v premogovniku je 
nevarno, a tudi lepo. Meni ostaja-
jo lepi spomini, ki ne bodo zblede-
li. Imam dobre kolege, ki jih bom ze-
lo pogrešal, saj se s 1. marcem 2005 
upokojim. Upam, da se bomo še sre-
čevali, da me bodo kdaj obiskali.«
Ribe: »Ribolov je bil zame nekaj po-
sebnega. Na domu v Šmartnem ob 
Dreti pa sva z bratom zgradila ribnik 
in v njem smo vzgojili kakšnih 500 
rib letno. Sedaj rib ne lovim, malo 
zaradi onesnaženosti bližnjih rek, 
malo pa zaradi pomanjkanja časa.«
Slavica: »To je moja žena. Poroči-
la sva se mlada, že pri enaindvaj-
setih letih in nikoli mi ni bilo žal. 
Bila je najmlajša hčerka na kmeti-
ji, edina je ostala doma in tako sem 
se preselil k njej na kmetijo, kar pa 
mi v začetku ni bilo najbolj po vo-
lji. Potem sem se privadil, poprijel 
za delo in skupaj nama je uspelo. 
Žena je še posebej navezana na po-
sestvo, vsa dela z ljubeznijo oprav-
lja in tako tudi skrbi za družino.«
Šola: »Po končanem šolanju v po-

klicni šoli, sem se zaposli in delal 
kot dežurni električar v jami, na če-
lu. Šola me je še mikala, zato sem 
se po nekaj letih vpisal v tehnič-
no šolo, vmes pa opravil še tečaj za 
mentorja. Po končani šoli in oprav-
ljenem strokovnem izpitu sem kma-
lu začel delati kot nadzornik v ja-
mi Pesje in tam ostal štirinajst let.«
Televizija: »Televizijo vsi radi po-
gledamo. Meni je še najbolj všeč 
kakšen zgodovinski, vojni ali pa kri-
minalni film, politika, oddaje o ži-
valih in naravi. Ženi je všeč kaj dru-
gega, zato moram večkrat gledanje 
televizije prilagoditi njenim željam.«
Upokojitev: »Upokojitev vsi neka-
ko pričakujemo, se je veselimo, a ko 
pride čas zanjo, te le stisne pri sr-
cu, saj sprememba bo velika. Seve-
da je najlepše, če upokojitev doča-
kaš razmeroma mlad in zdrav. Meni 
dolgčas ne bo, kajti dela imam do-
ma veliko, tako na kmetiji kot na ža-
gi, pomagal pa bom tudi hčerki pri 
gradnji hiše. Že sedaj pa se veselim 
obiskov svojih sodelavcev. Najprej se 
bom moral navaditi, da mi zjutraj ne 
bo treba več vstajati ob pol petih, 
potem pa mislim, da bom užival.«
Vino: »Dobro je spiti kakšen ko-
zarec dobrega vina, večje količine 
pa odločno odsvetujem. Ne vem, če 
sem več kot dvakrat v svojem življe-
nju spil toliko alkohola, da bi lah-
ko rekel, da sem bil vinjen. Imam 
pa kvalitetno vino iz Ljutomera, 
rdeče in belo, vedno v kleti, pri-
pravljeno za kakšen obisk, slavje.«
Zdravje: »Zdravje mi dobro služi, 
nekaj malega posledic let in dela si-
cer občutim, a lahko sem zadovo-
ljen. Seveda si tako želim še naprej.«
Želje: »Želim si zdravja in razu-
mevanja v družini. Na drugi stra-
ni pa je moja želja, da bi me so-
delavci ohranili v lepem spominu 
in me prišli večkrat obiskat. Že-
lim tudi, da bi Premogovnik Vele-
nje še naprej dobro posloval in bi 
se vsi v njem počutili tako dobro, 
kot sem se jaz vsa leta svojega dela.«

Dragica Marinšek
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Živeti hočem polno!

NA OBISKU - Irena Lukaček

Andraž: »To je kraj, kjer sedaj pre-
bivam. Če bi me pred leti kdo vpra-
šal, ali bi hotela živeti na vasi, te-
ga zagotovo ne bi hotela. Bila sem 
namreč mestni otrok. Zdaj pa svoje-
ga kraja bivanja ne bi več zamenjala 
za mesto. Andraž je lep kraj s kras-
nim razgledom, sončen, v njem so 
dobri ljudje.« 
Božič: »Ta družinski praznik mi ze-
lo veliko pomeni. Rada ga preživim z 
otroki, v pričakovanju Božička. Ved-
no pravim otrokom: «Dokler verja-
meš v Božička, hodi in te obdaru-
je.« Vsi moji otroci, tudi starejša hči, 
verjamejo vanj. Božič preživimo do-
ma, pri večerji, nato se zabavamo, 
drugo jutro pa smo vsi pri jelki in 
se veselimo daril. Med njimi so tudi 
darila za sorodnike in ti nas za Bo-
žič obiščejo.«
Cesta: »Vsak dan sem na cesti. Ve-
liko in zelo rada se vozim, zelo ra-
da imam hitro vožnjo. Bila sem tudi 
inštruktorica kandidatom za vozni-
ke. To je bilo lepo obdobje v mojem 
življenju, ki sem ga morala prekini-
ti zaradi otrok. Zdi se mi, da obvla-
dam avtomobil, da znam voziti, če-
prav se ves čas zavedam tudi, da se 
mi vedno lahko kaj zgodi. Se mi pa 
lahko prej, če vozim počasi, ker mi 
potem misli odtavajo. Če vozim hi-
tro, pa sem zelo skoncentrirana na 
vožnjo.«
Čas: »24 ur na dan je zame sko-
raj vedno premalo. Glede na to, da 
imam tri otroke, veliko časa name-
nim in porabim zanje, tako za ukvar-
janje z njimi kot za vožnje k različ-
nim aktivnostim. Se je pa zadnji dve 
leti morala tudi družina prilagajati 
meni, ko sem hodila v šolo. Vendar 
vseeno vse opravimo. Tudi lenarimo, 
se zabavamo…«
Delovno mesto: »Delati sem zače-
la leta 1984 na Starem jašku v knji-
govodstvu pri Srečku Filipiču. Nato 
sem prišla k Dragici Draž k osebnim 
dohodkom in od takrat sem poveza-
na s tem področjem; delala sem pri 
odbitkih, davkih in prispevkih, ob-
računu delovnih ur… Zdaj pa spa-

dam v službo za organizacijo in na-
grajevanje, ki jo vodi Sonja Kugonič. 
Težko opišem, kaj vse delam, ker je 
tega veliko, moje naloge so zelo ope-
rativne: pogodbeno delo, obračuni, 
izpolnjevanje obrazcev, odbitki s te-
kočih računov. Moje delo je zelo pe-
stro pa tudi zelo zahtevno in odgo-
vorno, saj ne sme priti do napak. 
Ljudje smo pač glede plače najbolj 
občutljivi. Je pa zanimivo, da človek 
takoj reagira, če mu kakšen tolar od-
bijemo preveč, če premalo ali ne, pa 
skoraj nihče ne pride vprašat, zakaj 
se je to zgodilo.«
Energičnost: »Imam veliko ener-
gije, in to pozitivne, saj vsako stvar 
poskušam pogledati s pozitivne stra-
ni. Nenehno sem v gibanju, hitim. 
Ritem mi narekuje družina, rada 
imam šport in če tudi ničesar ni, si 
že najdem kakšno delo. Šport pa me 
tudi napolnjuje z energijo.«
Fantazija: »Z njo si nisem naj-
bolj domača, morda jo imam skri-
to kje v sebi. Namreč, trdno stojim 
na tleh in se zavedam, da nemogo-
čega ne morem imeti. Živim s tistim, 
kar imam in sem s tem zelo zado-
voljna.«
Glasba: »Glasba je povezana z mo-
jim življenjem, ker živim z glasbeni-
kom. Imamo pa jo tudi sicer radi vsi 
v družini. Sem jugonostalgik, rada 
imam romantično glasbo, glasbo, ki 

me spominja na morje, prek otrok 
pa spremljam tudi novejše ritme. 
S starejšo hčerko sem šla na kon-
cert Sidharte in sem uživala, na pri-
mer. Doma vsi radi pojemo, čeprav o 
mojem posluhu ne bi izgubljala be-
sed, imam pa veselje do petja. Mat-
jaž vzame v roke kitaro, posebej je 
veselo, če imamo obisk. Rada sem v 
družbi, rada plešem, se zabavam ob 
vsakršni zvrsti glasbe.«
Humor: »Rada imam ljudi, ki znajo 
stvari obrniti v humor, ki ne gledajo 
črno v svet, ki so dobre volje. Večina 
ljudi mi pravi, da se znam vedno na-
smejati, tudi če so težave. Rada pri-
sluhnem šalam, žal jih ne znam pri-
povedovati.«
Izobraževanje: »Po poklicu sem 
ekonomska tehnica. Po končani 
srednji šoli sem razmišljala o na-
daljevanju študija, a se je življe-
nje obrnilo drugače. Ekonomija me 
ni preveč zanimala, začela sem se 
ukvarjati s poučevanjem kandidatov 
za voznike, pozneje sem si ustvari-
la družino in moje izobraževanje je 
bilo na stranskem tiru. Po 20 letih 
pa sem ugotovila, da so moji možga-
ni malo zaspali in sem se vpisala v 
Višjo šolo za poslovnega sekretarja 
v Slovenj Gradcu. Dobro mi gre, pri 
študiju uživam, odpira mi nova ob-
zorja. Imam še en izpit in diplomsko 
nalogo, ki jo že zaključujem. Upam, 
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da mi bo znanje pomagalo pri de-
lu in da bo tudi podjetje znalo mo-
je novo pridobljeno znanje uporabi-
ti. Želim si novega delovnega izziva, 
da bi svoje znanje še nadgrajevala, 
sicer bom čez dve leti na istem, kot 
sem bila pred študijem.« 
Jeza: »Kakšne stvari me zelo raz-
jezijo, da kar eksplodiram, a in mi 
je potem žal. Poskušam se brzdati. 
Med študijem smo se veliko učili o 
komuniciranju in upoštevam navodi-
lo: preštej do 10 in globoko vdihi. 
Največkrat mi je žal doma, ko pov-
zdignem glas – otroci pravijo, da se 
šipe tresejo - pa vzrok za takšno re-
akcijo ni vedno pri domačih. Jezo 
stresem na neprave ljudi na nepra-
vem mestu. Lahko me razjezi nered, 
prav gotovo pa me jezijo krivica, ne-
poštenost, žaljenje, poniževanje, da-
janje v nič, slabi odnosi med ljud-
mi…«
Klepet ob kavi: »To je moja šibka 
točka, saj ob tem pozabim na uro. 
Ko sedemo s prijateljicami h klepe-
tu, čas kar beži.«
Ljubezen: »To je nekaj lepega. Če 
jo znata dva ohranjati, se pogovar-
jati, skupaj reševati težave, to samo 
potrjuje in utrjuje ljubezen. Ljubezni 
so različne: do partnerja, otrok, ne-
nazadnje tudi do psa. Mi imamo na-
šega zelo radi. V vsako stvar moraš 
vložiti ljubezen: v delo, otroke, part-
nerja, hišo, sebe. Če sebe nimaš rad, 
tudi drugih ne moreš imeti.«
Matjaž: »On je moj partner dobrih 
pet let. Gradiva ljubezen in upam, 
da jo bova znala ohraniti. V življe-
nju pridejo različne težave in upam, 
da bova znala s pogovorom vse ovire 
premagati. Imava krasno hčerko, ki 
je naš »crkljivček«.«
Nagajivost: »O, sem nagajiva, am-
pak v pozitivnem smislu, iz otro-
ške nagajivosti. Če se znaš spustiti 
na tak nivo, da si malo nagajiv, tu-
di če nekomu le vezalke odvežeš na 
čevljih, postaneš spet otrok in meni 
je ta občutek všeč. S takšnimi igri-
cami se pomladim. Tudi na zabavah 
rada sodelujem v različnih igrah in 
pri tem uživam.«

Otroci: »To so moji trije angelčki! 
Anuša, Gašper, Tjaša, po starosti. 
Anuša je kar prehitro odrasla, ve-
liko mi pomaga, pospravlja, skuha 
kosilo, ko me ni, popazi na mlajša 
dva. Je zrela najstnica, čeprav jo tu-
di »nosi« in tako je prav. Skušam jo 
razumeti. Gašper je prijeten, nagajiv 
otrok, zelo nežen in občutljiv. Je pra-
vi igralec, saj zna igrati različne vlo-
ge in v šoli ga po tem dobro pozna-
jo. Najraje pa igra mamo, mene. Igra 
organizatorja, rad se druži z deklica-
mi. Tjaša pa je naša mala razvajen-
ka, vsi jo crkljamo in se borimo za 
njeno pozornost. Najbolj je atijeva, 
brez njega ne gre spat, po njem spra-
šuje, če ga ni. Zelo rada ima starejša 
otroka, sta ji vzor, predvsem veliko 
da na mnenje starejše hčere.«
Premogovnik: »V tem podjetju 
sem se zaposlila pred 20 leti. Zdi se 
mi, da je to bilo včeraj. Rada sem tu, 
veliko se dogaja v podjetju, podjetje 
je aktivno v okolju. Veliko je pripo-
moglo k razvoju doline na vseh po-
dročjih – stanovanja, športni, kul-
turni objekti… Vedno mi je bilo v 
ponos, da sem zaposlena v Premo-
govniku. Ko sem imela v šoli pred-
stavitev Muzeja premogovništva Slo-
venije, me je profesorica pohvalila in 
poudarila, da iz moje predstavitve 
veje pripadnost podjetju.« 
Razvada: »Imam grdo razvado, ki 
bi se je rada odvadila, to je kaje-
nje. Postavila sem si cilj, da neham! 
Doma skorajda ne kadim, tudi si-
cer je dnevna količina do 10 ciga-
ret, premami pa me cigareta v druž-
bi. Imam pa tudi lepo razvado, to je 
ukvarjanje s športom.«
Svoboda: »Želim si svobode, ni-
mam rada omejitev in pri tem ce-
nim zaupanje. Nimam rada dihanja 
za ovratnik. Sem pač strelec. Rada 
počnem, kar si želim. Pri tem me 
velika družina ne ovira, saj je veli-
ko stvari, ki jih rada počnem, pove-
zanih z njo.«
Šport: »Tenis, kegljanje, streljanje z 
zračno puško, aerobika, igre, povsod 
sem lahko zraven, najrajši pa imam 
šport, ki je dinamičen in ekipni. Za-

to je že dolgo moja ljubezen odboj-
ka. Rada imam akcijo, veliko pa mi 
pomeni to, da se ekipa razume, da 
smo klapa, ki se zabava ob igri in tu-
di potem. Zame pomeni ukvarjanje s 
športom rekreacijo, sprostitev, zaba-
vo, dobro družbo, polnjenje baterij. 
Malo bi igranje odbojke po operaci-
ji na hrbtenici sicer morala omejiti, 
a še vztrajam.«
Tovarištvo: »Od prijateljev priča-
kujem zaupanje, spoštovanje, po-
moč. Če kaj obljubim, to izpolnim 
in to pričakujem tudi od drugih. 
Včasih se, seveda, opečem. Tovari-
štvo pomeni, da se lahko zaneseš 
na človeka. In eno takšno prijate-
ljico imam.«
Uspeh: »Zame je uspeh to, kar 
imam. Otroci, prostor, kjer živim, 
denar za preživetje. Denar zame ni 
najpomembnejši v življenju, porabim 
ga, kolikor ga imam.«
Vitanje: »To je kraj moje mladosti, 
tam sem preživela vsa poletja, z bra-
tranci pasla krave, pekla krompir v 
ognju, se igrala na seniku. V Vitanju 
je bila doma moja mama, v Strani-
cah oče. Hodila sem k botri, mate-
rini sestri. Še danes imam v Vita-
nju veliko sorodnikov, predvsem pa 
se pogosto srečujem s sestrično, ki 
mi je kot sestra. Sedaj je botra mo-
jim otrokom, jaz pa njenim.«
Zima: »To je letni čas, v kate-
rem sem rojena, sicer pa imam ra-
je toploto, poletje, z njim je poveza-
no tudi morje. No, na drugi strani 
imam rada lep zimski dan, tudi zim-
ske športe. Težko me je spraviti na 
sneg, potem pa kar ne znam neha-
ti. Z otroki se sankamo, mečemo po 
snegu, kepamo.«
Življenje: »Moje življenje je zelo pe-
stro. Z njim sem zadovoljna. Marsi-
kaj sem že »dala skozi«, počela raz-
lične stvari, bila sem tudi operirana 
na hrbtenici in ležala po bolnišni-
cah… A kot sem že rekla, vedno gle-
dam pozitivno na stvari, hočem žive-
ti polno, danes, kot da me jutri več 
ne bo. Življenje je nenazadnje krat-
ko, tudi če živiš 80 let.«

Diana Janežič
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SREČNO NOVO LETO

Vreme, ki ga vsako jutro napravim
od tistega, ki je zunaj.

Resničnost

Neka ženska se je na prehrambenem oddelku supermarketa sklonila, da bi vzela nekaj paradižnikov. V tem 
trenutku je začutila ostro bolečino v hrbtu: ni se mogla premakniti in je zakričala.
Kupec poleg nje se je razumevajoče obrnil in rekel: »Če mislite, da so paradižniki dragi, si oglejte cene 
rib!«
Ali reagirate na resničnost ali na to, kar si kot takšno predstavljate?

Slepi rabin

Stari rabin je oslepel in ni mogel ne brati ne gledati obrazov obiskovalcev. Zdravilec z vero mu je rekel: »Za-
upaj se mi in ozdravil bom tvojo slepoto.«
»To ni potrebno,« je odvrnil rabin. »Lahko vidim vse, kar moram videti.«
Ne spi vsak, ki ima zaprte oči. In ne more videti vsak, ki ima odprte oči.

Družina

Družina je bila zbrana pri obedu. Najstarejši sin je oznanil, da se bo poročil z dekletom iz sosedstva.
»Toda njena družina ji ni zapustila niti penija,« je ugovarjal oče.
»In sama ni prihranila niti centa,« je pridala mati.
»Ničesar ne ve o nogometu,« je rekel mlajši sin.
»Nikoli še nisem videla dekleta s tako smešnimi lasmi,« je rekla sestra.
»Nič drugega ne dela, kot bere romane,« je vedel povedati stric.
»In tako slab okus ima pri izbiri oblek,« je menila teta.
»Ne varčuje s pudrom in šminko,« je ocenila stara mama.
»Res je,« je rekel sin. »Toda ima veliko prednost pred nami vsemi.«
»Katero?«
»Nima družine.«
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o v samem sebi, je pomembnejše 

Kamen na cesti

Diogenes je nekega dne stal ob cesti in se smejal kot nor. 
»Čemu se smeješ?« je vprašal mimoidoči.
»Ali vidiš tisti kamen sredi ceste? Odkar sem to jutro prišel sem, se je deset ljudi spotaknilo obenj in ga 
preklinjalo. Toda niti eden se ni potrudil in ga odstranil, da se drugi ne bi spotikali več.«

Posadi drevo

V času pred monsunskim deževjem je zelo star mož v vrtu kopal luknje.
»Kaj delaš?« ga je vprašal sosed.
»Sadim mangovce,« je odvrnil.
»Ali pričakuješ, da boš jedel mango s teh dreves?«
»Ne, tako dolgo ne bom več živel. Toda drugi ga bodo. Prišlo mi je na misel, da sem celo življenje užival 
mango, ki so ga posadili drugi ljudje. To je moj način, da jim pokažem svojo hvaležnost.«

Hlače

Prodajalka je prodala živo pisane hlače fantu, ki je bil videti navdušen nad svojim nakupom. Naslednji dan 
se je vrnil in rekel, da hoče hlače vrniti. »Moja prijateljica jih ne mara!«
Teden dni kasneje se je vrnil in hotel znova kupiti iste hlače. »Ali je vaša prijateljica spremenila mnenje?« 
je zanimalo prodajalko.
»Ne, zamenjal sem prijateljico.«

Anthony de Mello, Žabja molitev, meditativne zgodbe

Uživaj življenje!

Nekoč je živel par z 12 let starim fantom in oslom. Odločili so se, da bodo potovali, delali in spoznali svet. 
Tako so odpotovali vsi trije z oslom vred. Fanta sta starša posadila na osla in prišli so v prvo vas. Ljud-
je so komentirali: »Poglejte tistega fanta, sploh ni lepo vzgojen. Sedi lepo na oslu, njegovi ubogi starši, že 
ostareli, pa ga porivajo.« 
Žena reče možu: »Ne bomo dovolili, da ljudje grdo govorijo o najinem otroku.« Mož je posadil otroka na 
tla in se sam povzpel na osla. 
Ko so prispeli v drugo vas, so ljudje mrmrali: »Poglejte, sram naj bo moža. Pusti, da otrok in uboga žena 
porivata osla, medtem ko on uživa v sedlu.« Odločili so se, da se bo žena povzpela na osla, medtem ko bo-
sta oče in sin držala uzdo za vlečenje osla. 
Prišli so v tretjo vas in ljudje so komentirali: »Ubogi človek! Delal je cel dan, sedaj pa pusti, da je žena zlez-
la na osla. In ubogi sin, kdo ve, kaj ga še čaka s tako mamo!«
Odločili so se, da se bodo vsi trije povzpeli na osla za novo nadaljevanje svoje poti.
Prispeli so v naslednjo vas in poslušali, kaj pravijo vaščani: »Pošasti so, bolj pošasti kot osel, ki jih nosi. 
Saj mu bodo hrbet zlomili!« 
Na koncu se obupani odločijo, da bodo vsi trije stopili z osla in hodili ob njem.
Ampak ko so šli skozi naslednjo vas, niso mogli verjeti ljudem, ki so se jim smejali: »Poglejte tiste tri idio-
te! Hodijo, čeprav imajo osla, ki bi jih lahko nosil!«
NAUK: 
Zmeraj te bodo kritizirali, govorili slabo, grdo o tebi in težko bo spoznati koga, ki mu boš všeč takšen, kot 
si. Torej, živi kot verjameš, delaj, kar ti pravi srce, tisto, kar želiš.
Ampak življenje je kot igra v gledališču, ki nima začetnih vaj. Tako torej: poj, smej se, pleši, ljubi… in glo-
boko uživaj vsak trenutek tvojega življenja, preden pade zastor in se predstava konča brez aplavzov. 
Charlie Chaplin je rekel: „Potrebujemo le eno minuto, da opazimo posebno osebo, eno uro da jo spoštuje-
mo in celo življenje, da jo pozabimo.“ 

Uredništvo vam želi veliko sreče in zdravja v letu 2005!
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Že J. W. Goethe 
je zapisal “Kaje-

nje naredi člo-
veka neum-

nega, napravi 
ga nezmožne-
ga, da bi mislil 

in pesnil... Kaje-
nje je huda nev-

ljudnost... to je 
nepriljudna ne-

sramnost...”

ALI DELAM DOVOLJ VARNO – Živim in delam varno

Živeti brez cigarete

Nekaj dobrih razlogov, zakaj bi prenehali kaditi

za mladino
slab zadah, uni~eni zobje, stroški, ve~ bolezni dihalnih organov (plju~nica, 
angina...)

za nose~nice
pove~ana možnost spontanega splava in rojstva mrtvega otroka, 
pove~ana možnost rojstva otroka, ki ima premalo kilogramov

za starše
cigaretni dim je za otroke kot pasine kadilce prav tako ali še bolj škodljiv 
kot za vas slab vzgled za mladino

za nove kadilce sedaj je najlažje nehati

za dolgotrajne kadilce zmanjšana možnost sr~nega obolenja in raka, ~e prenehate kaditi

za ljudi, ki imajo v družinski zgodovini koga, 
obolelega za rakom ali sr~nimi boleznimi

nevarnost, da zbolite za podobnimi boleznimi je še ve~ja, ~e kadite

za kateregakoli kadilca

ostalo vam bo veliko denarja, ki ga boste lahko namenili za bolj zdrave 
dejavnosti, boljše po~utje, lažje boste sodelovali pri športnih dejavnostih,  
živeli boste dovolj dolgo, da boste doživeli upokojitev, vnuke lahko boste 
storili veliko ve~, saj boste dlje ~asa zdravi

Tobak in cigaretni dim vsebujeta
veliko količino za ljudi 
negativnih sestavin. 
Nikotin, ogljikov monok
cigaretni katran so tri
bolj škodljive sestavine 
garetnega dima. Nikotin
in ogljikov monoksid 
neposredno ne priza-
deneta dihalnih orga-
nov, toda posredno po-
škodujeta srce in ožilje.
Katran pa neposredno
učinkuje na dihalne pot
in jih kvari.

Pasivno kajenje

Pasivno kajenje je ti-
sto, pri katerem neka-
dilci vdihujejo dim ci-
garet, ki so jih pokadili 
kadilci. Tudi tukaj gre 
za pljučno kajenje (in-
haliranje), vendar dim 
vsebuje manj nikotina in
ogljikovega monoksida, v
pa je več katrana.
Marsikdo je tudi prepričan, da se lahko izo-
gne škodljivosti cigaret, če cigaretnega dima ne in-
halira. 
To je popolnoma napačno mnenje, saj je puhanje 
prav tako škodljivo kot inhaliranje. 

Čeprav pri takš-
nem puhanju pri-
de v sapnice manj 

katrana ter v pljuč-
ne mešičke manj ni-
kotina in CO, pa te 

sestavine vseeno pri-
o v organizem. 
CO namreč absorbira

nosna sluznica, katran
na ustno sluznico in s
a v prebavne organe. 
e inhalira, je v dimu, ki
tih, večja koncentraci-
h snovi kot pri inhali-
nju, zato je verjetnost 
poškodbe ustne sluz-
nice, s tem pa raka 
ustnic in ustne votli-
ne še večja.
Enako se veliko ka-
dilcev tolaži s tem, da 

pokadi le majhno števi-
cigaret. 
je, da se nevarnost 

a zmanjša, vendar še
taja. 

Sicer pa veliko takšnih kadilcev 
kmalu z nekaj cigaret dnevno pride na 

večje število, saj telo potrebuje vedno več 
nikotina in tako kmalu postane zasvojenec in poka-
di zavojček ali več cigaret na dan.
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Vedite! 

Vsaka cigareta skrajša življenje za 7,5 minute. Pri 
dvajsetih cigaretah to znese dve uri in pol na dan, 
na mesec tri dni, 36 dni na leto in če kadite 40 let 
je to 3,9 let. Razmislite, kaj vse bi lahko doživeli in 
dosegli v teh skoraj štirih letih.
Ni varne cigarete in ni varnega načina kajenja.
V Sloveniji vsako leto umre zaradi posledic kaje-
nja približno 3.500 ljudi, kar je 18 odstotkov vseh 
umrlih.
Kadilci dvakrat pogosteje resno zbolijo kot neka-
dilci. 
Bolezni, povezane s kajenjem, se pojavljajo s časo-
vnim zamikom od 10 do 15 let.
Za tiste, ki se zadržujejo 8 ur v zakajenem prostoru, 
je to enako, kot bi pokadili 5 cigaret.
70 odstotkov kadilcev želi prenehati kaditi.

Pripravite načrt!

S čim bi lahko nadomestili cigareto, bodisi z žvečil-
nim gumijem, s svinčnikom v roki…
Lažje vam bo, če boste svojo odločitev zaupali ose-
bi, ki vam bo v oporo.
Načini so različni: popolna opustitev kajenja, po-
stopno zmanjševanje, uporaba nikotinskih nado-
mestkov. 
Pri izbiri vam lahko pomaga vaš zdravnik.
Razmislite, kako boste ravnali v situacijah, kot so 
obisk lokala, druženje, pitje kave, vožnja avtomobi-

la, ki bi vas lahko navedle na ponovno kajenje.
Uresničite načrt!

Nezadržna želja po kajenju traja približno pet mi-
nut. Pustite, da minejo.
Prve dni opuščanja kajenja je največja težava tele-
sna odvisnost od nikotina, nato pa zgolj psihična 
odvisnost od cigaret.
Večkrat se spomnite na to, da s prenehanjem kaje-
nja pozitivno vplivate na svoje zdravje in počutje.

Vztrajajte!

Novi način življenja, ki ste ga sprejeli, vsaj na začet-
ku zahteva veliko potrpljenja in pozornosti vas in 
vaših domačih.
Nagradite se z denarjem, ki ste ga prihranili, ker 
ne kadite.
Če ste se zredili, nič hudega. Težava s težo je pona-
vadi prehodnega značaja. Bodite telesno dejavni in 
izbirajte hrano.
Opustitev kajenja povečuje samozavest, daje obču-
tek svobode, boljšega zdravja pa se boste veselili v 
poznih letih.
In četudi vam prvič opustitev kajenja ni uspela, to 
ni neuspeh, ampak prvi korak na poti k uspehu. Po-
skusite znova, vztrajajte in vedite, da je lepo in eno-
stavno živeti brez cigarete.

Zbrala Dragica Marinšek
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ZDRAVJE

Da bi bila tudi starost lepa

Piše se 1951. 
ZDA so podpi-

sale mirovno 
pogodbo z Ja-

ponsko. Na ato-
lu Enivetok  v 
Maršalovem 
otočju na Pa-

cifiku so preiz-
kusili vodikovo 
bombo. Britan-

ska vojska je 
okupirala Su-

eški prekop. V 
zrak se je dvig-
nilo prvo reak-
tivno potniško 
letalo. Zgradi-
li so prvo jedr-

sko elektrarno. 
V Sloveniji smo 
posneli film Ke-

kec. Kljub letom 
je še vedno mla-

dosten in ak-
tualen. Razve-
seljuje staro in 

mlado.

Zame je bilo to prav posebno le-
to. V zgodnjih urah oktobrske-
ga jutra sem namreč privekal na 
svet. V veselje mami in očetu, pa 
tudi v veliko skrb, saj je bilo po-
trebno od takrat dalje nahrani-
ti še ena lačna usta več. In to v 
času, ko je bilo vsega tako ma-
lo. Ko si potreboval karte za hra-
no in obleko. Prava sreča je bilo 
dobiti kakšno »kilo« sladkorja ali 
moke pod roko.
Domovina pa je kljub temu želj-
no čakala. Na obnovo in rast. Ro-
jevale so se brigade, donela udar-
niška pesem od Vardarja pa do 
Triglava. Rasle so proge, ceste in 
naselja. V tem času se je v udar-
niškem znoju rodilo in zraslo tu-
di novo Velenje. 
Z mamo in očetom smo se od-
pravili k Paki. Regulacija. Bil sem 
premajhen, da bi vihtel kramp ali 
lopato, sem pa pomagal pri raz-

deljevanju čaja in jabolčnika. Ko-
maj sem nosil veliko kanto. Za 
malico je bil kruh, mast, kloba-
se in čebula. 
Ateroskleroza? Dajte no. Kaj pa 
je to? Ne norite vendar! Domo-
vina potrebuje site, zadovoljne in 
močne ljudi! In smo jedli. Tudi 
otroci. Še danes začutim okus po 
masti od pečenke, ki ga nekoliko 
zmoti vonj po čebuli. V ozadju pa 
pesem in koračnice; tiste, parti-
zanske, da bi kar gore premikal.
V kasnejših letih, ko je tudi deže-
lo pod Alpami preplavila zavest 
o zdravi prehrani, sem se pogo-
sto zgražal ob misli, kaj vse sem 
kot mladostnik tlačil vase. Pa so 
se stvari naenkrat spremenile. 
Na dan so prišli podatki o atero-
genosti (direktnem vplivu na po-
jav maščobnih žilnih oblog) po-
sameznih maščob. Mast se lahko 
pohvali z nižjim aterogenim in-

deksom od masla ali margari-
ne. Danes smo že nekaj tednov 
priča, kako iz naftalina vleče-
mo rdeče meso. Kaj vse bomo 
še doživeli, v potrjevanju zdrave-
ga življenja, pogosto pa so v oza-
dju tudi nam neznani interesi. Še 
dobro, da so me že v rani mla-
dosti naučili, da je potrebno biti 
zmeren, vedno uporabljati glavo, 
predvsem pa vse tehtati. Slednje 
mi je zapisano tudi v nebesnem 
znamenju.

Hrana in delo

Kako enostavno. Vnos in poraba. 
Energije, mislim. Hrana in delo. 
Če je slednjega premalo, se mo-
raš pač poditi po ulicah ali sta-
dionu in znojiti v fitnesu, da 
pokuriš vse tisto, kar si v preve-
liki vnemi požrešnosti nekritično 
spravil vase.
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V obdobju šestdesetih sem na 
starost gledal drugače. Najbrž 
tako, kot tudi danes gledajo na-
njo kratkohlačniki. Želel sem bi-
ti star 18 – čimprej. Nato 25. Po-
tem pa bi se moral čas ustaviti. 
Pri tridesetih so že stari, pri šti-
ridesetih zelooooo stari, naprej 
pa ne bi…  
Danes, ko jih štejem petdeset in 
nekaj čez, si starosti želim. Ne 
morem in ne želim ji ubežati. 
Čakam jo in upam, da bo lepa. 
In zakaj bi tudi ne bi bila. Vese-
lim se vsakega dne posebej. Želj-
no čakam novega leta in vse dni 
za njim.
Oba, narava in življenje sta ta-
ko lepa in se venomer prepleta-
ta. Zakaj potem ne bi dogajanja  
iz narave prenašali tudi v življe-
nje. Jesen, ko nas obdari s sado-
vi, je še posebej bogata in lepa. 
Če smo na pomlad in poletje živ-
ljenja dovolj dobro sejali in prid-
no delali, bo lepa in bogata tudi 
jesen življenja. Svoje izkušnje in 
znanje bomo lahko delili z mlaj-
šimi rodovi.

Starost nikoli ni bila in tudi 
danes ni bolezen

Zdravje je povezano z ljubeznijo, 
srečo in aktivnostjo. Prav zadnja 
dva pojma pa sta predvsem v sta-
rosti pogosto močno prepletena. 
Preventivna dejavnost, katere na-
men je preprečevati bolezen, ima 
odločilno vlogo tudi pri ohranja-
nju funkcionalne sposobnosti in 
zdravja starostnika. Le tako lah-
ko dosežemo zdravo staranje in 
kreativno ustvarjalnost tudi v je-
seni življenja. Zdravje je velika 
vrednota. Opredelitev zdravja pa 
je pogosto zelo relativna. Mno-
gi bolniki, ki imajo »diagnozo«, 
se počutijo povsem zdrave, živi-
jo polno in so kos številnim izzi-
vom. Številni »zdravi« pa se po-
čutijo močno bolne, klonejo pred 
vsako nalogo, se v življenju nika-
kor ne znajdejo in celo po svoji 

volji zapuščajo svet. 
Kronološka starost je zapisa-
na vsakemu posebej v osebnem 
dokumentu. Tisto biološko pa 
nosimo v sebi, v obliki energi-
je, kreativnosti, idej in vitalno-
sti. Prijetno sem presenečen, ko 
v ambulanto vstopi človek, ki ka-
že 15 ali 20 let manj. Vesel sem 
takšnih srečanj, ker mi znova in 
znova potrjujejo vedenje, da je 
vsak sam kovač svoje sreče in 
krojač svojega življenja.  Zdrav-
je nam je položeno v zibel. Ka-
ko ga bomo ohranili, kako zaliva-
li in pestovali, pa je odvisno od 
nas samih.
V starosti še posebej. Telesna ne-
aktivnost, posedanje pred tele-
vizorjem in dolgotrajno bivanje 
v zaprtih prostorih bo vodilo v 
zmanjšanje mišične mase, v krh-
kost kosti, osteoporozo in pogo-
ste zlome. 

Še posebej problematično 
je čustveno odzivanje na 
staranje

Pogosto se javlja občutek odri-
njenosti in nekoristnosti. Priso-
tna sta osamljenost in potrtost. 
Ljudje se nenadoma začnejo iz-
ogibati kontaktov in postanejo 
povsem nezainteresirani za do-
gajanje okoli sebe. Strah preraste 
v depresijo, ki zahteva takojšnje 
zdravljenje.
Psihičnim spremembam se kaj 
hitro pridružijo še organske bo-
lezni. Pogosto je ob neješčnosti 
prisotna slabokrvnost. Slabša te-
lesna aktivnost vodi v poslabša-
nje sladkorne bolezni in trdovrat-
no zapeko. Neaktivnost je, poleg 
ostalih bolezni, vzrok za peša-
nje moči mišic, tudi zapiralk. Po-
gosto smo priča puščanju vode. 
Težavo predstavljajo povišane 
vrednosti maščob, ki vodijo v na-
predovalo aterosklerozo z vsemi 
posledicami; od bolečine v prsih 
do srčnega infarkta, kapi ali gan-
grene udov.

Neustrezna telesna aktivnost vo-
di v debelost, ki še dodatno po-
veča težave. Gibanje je vse bolj 
oteženo. 
V starosti pričnejo pešati tu-
di čutila. Kontakt s svetom po-
staja vse težji. Nekateri tonejo v 
svet tišine, drugim postaja slika 
vse bolj motna in temna. Motnje 
okušanja spremenijo tudi odnos 
do hrane. Seštevanje bolezenskih 
težav vodi v čedalje večjo odvis-
nost od tuje pomoči. Dinamičen 
tempo razvoja in noro življenje 
tretjega tisočletja načenjajo tudi 
družinske vezi. Starostnik je če-
dalje pogosteje prepuščen sam 
sebi, socialni službi in domovom 
za varstvo odraslih.  

Pa vendar lahko številne 
težave odložimo

Morda lahko celo dosežemo, da 
zaživimo kot žarnica, ki žari in 
sveti, ki daje luč in moč in nato, 
nenadoma ugasne. Tiho in nebo-
leče. Mi bo dano?
Leto se počasi poslavlja. Z njim 
se poslavlja tudi delček našega 
življenja. Smo ga dovolj izkoristi-
li, živeli polno in ga bo vredno 
zapisati med lepe spomine? Smo 
naredili dovolj, da bo tudi naša 
jesen lepa in bogata. Dokler lah-
ko mislimo, delamo in ljubimo, 
ni prepozno.
Obdobje pred božičem in novim 
letom je prepleteno s številnimi 
lepimi željami in obdarovanji. 
Ozrimo se okoli in poklonimo 
del časa tistim, ki jih imamo ra-
di. Večjega in lepšega darila jim 
ne moremo dati. Pokažimo jim, 
koliko nam pomenijo. Pogosto ne 
bomo potrebovali besed. Le mo-
čan stisk ali dolg objem, poljub 
in nežen dotik.
Naj bo leto, ki trka na vrata, 
ustvarjalno, mirno, polno ljubez-
ni in zdravja. Srečno!

prim. Janez Poles, 

dr. med.- internist



32    Rudar 11/2004

REPORTAŽA

Kmetijstvo

Japonska je največji uvozniki 
hrane na svetu, saj je le 13 od-
stotkov njene površine obdeloval-
ne. Polja so majhna, vendar ze-
lo intenzivno obdelana. Doma 
pridelajo le 50 odstotkov hrane, 
imajo mnoge rastlinjake in genet-
sko pridelano hrano. Med pridel-
ki prevladujejo: riž, pšenica, sla-
dek krompir, bela redkev, zelje, 
mandarine, pomaranče, lubeni-
ce, breskve, kaki, govedina, mle-
ko in jajca. 67 odstotkov površi-
ne Japonske predstavlja gozd in 
gozdarstvo je pomembna veja v 
gospodarstvu. Gozd je zelo dru-
gačen, kot pri nas, prevladujejo: 
cedre, ciprese, bor, kostanj, bu-
kev, bambus…
Sicer pa je gozd neprehoden in 
kar nekako strašljiv, čisto druga-
čen kot pri nas.

Energija

Elektriko pridobivajo v elektrar-
nah na olje in vodo, precej pa 
tudi v nuklearkah. Za svojo in-

dustrijo potrebujejo zelo veliko 
energije, sami pa je proizvede-
jo le 20 odstotkov. Uvažajo veli-
ko surovin, predvsem nafto (99 
odstotkov).  Na splošno je Japon-
ska zelo visoko potrošna družba 
z izredno veliko porabo energije. 

Proizvodnja

Avtomobili so najbolj priznan ja-
ponski proizvod, saj naj bi bili 
skoraj nepokvarljivi. Proizvede-
jo nad 10 milijonov avtomobilov 
letno, polovico od tega jih izvozi-
jo. Avtomobile izdelujejo roboti. 
Zanimivo je, da je cena avtomo-
bila na Japonskem skoraj polovi-
co nižja kot v Sloveniji. 
Za japonski trg izdelujejo dru-
gačne avtomobile, sicer zelo po-
dobne evropskim modelom, ven-
dar z drugačno notranjo opremo 
in imenom. Na Japonskem v av-
tomobilih vsi uporabljajo za na-
vigacijo GPS sistem in se brez 
računalnika takoj izgubijo. Ja-
ponska elektronika je po celem 
svetu zelo priznana: video, TV, 

radii, fotoaparati, kamere… Zelo 
znano je nakupovalno središče 
elektronike v Tokju, ki mu pravi-
jo kar električno mesto ali AKI-
HABARA. Za ta kraj je značilno, 
da tukaj prodajajo izdelke za iz-
voz, kajti na Japonskem je dru-
gačna električna napetost kot 
pri nas. 
Poleg tega je to obširno trgov-
sko območje, kjer prodajajo samo 
elektroniko in ničesar drugega. 
Zelo napredni so v razvoju tele-
komunikacij, vendar na žalost ni-
so kompatibilne z našo. Poceni 
in dobrih modelov mobilnih te-
lefonov v Sloveniji ni možno upo-
rabljati. Zato se pa na Japon-
skem zelo splača kupiti digitalni 
fotoaparat. Na splošno pa je vsa 
industrija visoko ekološko narav-
nana, kljub velikim tovrstnim 
problemom v preteklosti.

Prevozi

Japonci se še vedno veliko vozijo 
s kolesi, zanimivo, po pločnikih. 
To pa zato, ker je Japonska raz-

Spoznajmo Japonsko (5)

V letih 2002 in 
2003 je doma-
činka dr. Marta 

Svetina s svo-
jo hčerko za eno 

leto zamenjala 
Slovenijo za Ja-
ponsko. Tam je 

delala na Uni-
verzi v Tokiju 

v okviru znan-
stvene izmenja-
ve med Republi-

ko Slovenijo in 
Državo Japon-
sko. Predstav-

ljamo vam njene 
japonske izkuš-
nje, ki jih je nani-
zala sistematič-

no po poglavjih 
in  jih opremila  s 

slikami.
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vita država in kolesarjem ne do-
volijo na ceste, kot je to urejeno 
na Kitajskem. Najbolj me čudi, 
da tudi kolesarskih stez nimajo, 
tako da je vožnja med pešci pra-
va zmeda. 
Za kolesa imajo zelo zanimive 
nadstropne garaže. Prava čuda 
so tudi njihove garaže za avtomo-
bile, ki so vse prav zanimive, saj 
predstavljajo vrsto inovacij, kako 
prihraniti prostor. V mestu se z 
avtomobili ljudje vozijo le redko. 
Le od kod potem toliko avtomo-
bilov v Tokiju? 
Vlaki so na Japonskem zelo udo-
ben način prevoza, vendar precej 
dražji od letalskih prevozov. Ima-
jo najtočnejši in najdražji vlak 
na svetu, ki je poleg tega s svo-
jimi 330 km/h tudi najhitrejši na 
svetu. 
Prevozi po mestu so organizira-
ni z mrežo podzemnih vlakov in 
železnic, ki so nekatere v držav-
ni, druge pa v privatni lasti. Po-
leg tega da je prevoz po mestu 
izredno drag, je tudi zelo kom-
pliciran. 

Zanimivo je tudi, da ob polnoči 
v mestu vlaki prenehajo voziti in 
nato začnejo voziti šele ob 5.00 
zjutraj. Tako ponočnjakom osta-
ne samo prevoz s taksiji, kar pa 
je glede na razdalje zelo drago. Je 
pa ta omejitev ponoči zagotovo 
najučinkovitejši način omejeva-
nja in kontrole kriminala.

Umetnost

Umetnost je zelo drugačna od za-
hodne, kar niti ni čudno, saj je 
tudi njihov način življenja in miš-
ljenja čisto drugačen od našega 
in nam velikokrat nerazumljiv. 
Likovna umetnost je skoncentri-
rana na linije, ki so natančne in 
delujejo ploskovno in nič prostor-
sko. Barve slik so neizrazite, bolj 
sivkastih tonov. 
Za moj okus so precej dolgočas-
ne, ker ne izražajo svetlobe. Po 
drugi strani pa s takšnim nači-
nom Japonci izražajo svojo ana-
litičnost in natančnost. Kajti po 
mojem mnenju je slikarstvo po-
dobno vsemu v njihovem življe-

nju, namreč da se vsega naučijo 
in potem samo zelo počasi in čim 
bolj natančno izvajajo isti način 
ter spreminjajo samo posamezne 
nianse, postopek pa ohranijo isti. 
Najbrž je podobno tudi v likovni 
umetnosti. 
Včasih mi ni jasno, od kod potem 
vse tiste njihove neumne ideje in 
pogruntavščine, najverjetneje so 
ti ljudje izučeni prav za to. 
Na področju igrane umetnosti 
je verjetno najbolj znan japonski 
KABUKI, to je njihovo tradicio-
nalno gledališče, za katerega so 
značilne dramatične scene, bo-
gati kostumi in scene, ki se pre-
mikajo. Vse je zelo posebno, ze-
lo tradicionalno in se izvaja le v 
japonščini. 
Obisk takšnega gledališča je za 
naš žep neznansko drag. Mene 
je navdušil, čeprav nisem bolj ali 
manj nič razumela. Predstave iz-
vajajo tudi v starojaponščini, ta-
ko da imajo probleme z razume-
vanjem jezika tudi Japonci.
/konec/

dr. Marta Svetina 
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ŠPORTNO DRUŠTVO – Planinska sekcija

Očitno se nam je lani Romunija tako priljubila, da 
smo letos obiskali še njeno sosedo, Bolgarijo. Le-
ži v osrčju Balkana in predstavlja vez med Evropo 
in Orientom. Je dežela tradicije in velikih kontra-
stov. Po površini je petkrat večja od Slovenije in šte-
je okrog 8 milijonov in pol prebivalcev. 
Bolgarija ima veliko kulturno in naravno geograf-
skih spomenikov pod Unescovo zaščito. Odlikuje-
jo jo neokrnjena narava, starodavna mesta, prijazni 
ljudje, pestra kulinarika, folklora, tradicija, običa-
ji. Prvi med vzhodnoevropskimi državami je uspe-
lo privabiti turiste predvsem na črnomorsko obalo. 
Danes je upravičeno v čakalnici za vstop v Evrop-
sko unijo.
Najprej kratek skok v zgodovino! Področje današnje 
Bolgarije je bilo v rimski dobi del province Tracije 
in Mezije. V 7. st. Bolgari podjarmijo že v 6. st. tu-
kaj naseljene Slovane in se sčasoma tudi sami po-
slovanijo. Nov vzpon doživi Bolgarija z vladanjem 
Ivana Asena II. v začetku 13. st., ki je osvojil tudi  
Makedonijo in Albanijo. Področja Bolgarije nepre-
stano ogrožajo Madžari, Bizantinci in Turki. 
Turški sultan Bajazit je leta 1393 dokončno zrušil 
bolgarsko državo. Pod turško oblastjo ostane vse 
do začetka 18. st. Šele 1908 doseže popolno ne-
odvisnost. Od 1908–46 je kraljevina. V obeh sveto-
vnih vojnah je nemška zaveznica. 1944 jo zavzame 
Sovjetska zveza, 1946 nastane Socialistična ljudska 
republika Bolgarija, 1990 pa razglasijo Republiko 
Bolgarijo. Leta 1991 vzpostavijo novo ureditev z ne-
posredno izvoljenim predsednikom in 250-člansko 
skupščino.
Sledilo je obdobje hiperinflacije in ekonomske stag-
nacije. Sedaj je povprečna plača 150 evrov. Podpora 
nezaposlenim je 25 evrov. Cena bencina je 1,48 le-
va ali približno 180 SIT. 
Bolgarija se je leta 1949 priključila Svetu za eko-
nomsko pomoč, 1955 pa je postala članica Varšav-
skega pakta in Združenih narodov. Članica NATA je 
postala marca 2004.

Najprej Beograd

Beograd je bil naša prva postojanka in v njem hotel 
Excelsior, kjer smo prenočili in ki je verjetno bil ne-
koč bolj dostojen svojega imena kot danes. Nedav-
na vojna in gospodarska izoliranost Srbije sta dala 
pečat nič kaj spodbudni podobi mesta. 
Vendar življenje teče naprej. Nadaljujejo z izgrad-
njo katedrale Sv. Save. Glavni izvajalec del je slo-
vensko podjetje Marmor Hotavlje. Skadarlija ali pa-
riški Montparnasse živi v vsej umetniški živahnosti, 
Kalamegdan resno zre na sotočje Donave in Save. 
Dedinje sameva s Hišo cvetja, vendar bogati predel 

z množico vil nadaljuje življenje z novodobnimi bo-
gataši. Košutnjak je skrivnosten s svojim bogatim 
rastjem in divjadjo.
Že malo vajeni balkanske ležernosti, smo se dru-
gi dan podali proti bolgarski meji, na mejni prehod 
Gradina. Slaba ura in malo piva za obmejne usluž-
bence sta nam mejo odprla. Potem pa smo krenili 
naravnost proti glavnemu mestu, Sofiji.

Sofija v grščini pomeni modrost 

Sofija je staro mesto s tisočletno preteklostjo. Raz-
lični prebivalci so skozi stoletja ustvarjali bogastvo 
in pestrost zgodovine. Sodobno mesto Sofija je bi-
lo imenovano v 14. st. po baziliki Sv. Sofije. O bo-
gastvu zgodovinske preteklosti pričajo cerkev Alek-
sandra Nevskega, Narodni muzej z zakladnico in 
znamenita ulica Vitoša. 
Poleg Sofije je v Bolgariji zanimiva gorata notra-
njost s hitro razvijajočimi mesti. Gorovje Balkan 
varuje Dolino vrtnic pred hladnimi vetrovi, zani-
mivi sta gorski verigi Rile, rodopski planinski ma-
siv na jugozahodu z ležišči cinkove in svinčene ru-
de, in Pirina. 
Poti so dobro označene in vzdrževane. Tudi koč ne 
manjka. Za hojo sta najprimernejša pomlad ali je-
sen. Rilsko pogorje je bilo že v preteklosti priljublje-
no izletniško področje ne samo za Bolgare, ampak 
tudi za turiste iz Vzhodne Evrope. Da ima Bolgarija 
bogato planinsko tradicijo, pričajo članki v Planin-
skem vestniku že v 30. letih prejšnjega stoletja.

Zdaj pa v hribe

Naše izhodišče je bil Borovec (1325 m), pravo sve-
tovljansko turistično naselje, namenjeno predvsem 
smučarjem. Premore okrog 45 km žičnic. Leži na 
robu Rile, kjer se Balkan z vrhom Musala dvigne 
do višine 2925 m. V času socializma so vrh poime-
novali po Stalinu, vendar so mu kmalu zatem vrni-
li staro turško ime, Musala. 
Nekaj si nas je skrajšalo pot in smo se na višino 
2000 m in še malo pripeljali z žičnico. Pot smo po-
tem družno s pohodniki iz doline nadaljevali pro-
ti koči Musala. Celotno področje obsega nacional-
ni park Rila.
Lepo je odmevala naša pesem »Slovenija, od kod le-
pote tvoje« ob namestitvi planinskega obeležja na 
tram koče. Ob vhodu je bila stena predprostora do-
besedno prekrita z lističi z zelo pestro vsebino ob-
iskovalcev. 
Lep dan nas je spremljal na poti in imeli smo veli-
časten pogled na pogorje Rila. Spodaj so se leske-
tala ledeniška jezerca, sedem jih je. Po dobrih dveh 

Rila ali kjer je Balkan najvišji

Vzhodna Evro-
pa je bila še ne-

davno zaradi 
političnih raz-

logov težko do-
stopna. Res je 

gospodarsko in 
turistično slabo 
razvita, pa vse-
eno skriva pre-

cej privlačnih 
ciljev. Počasi 

jo odkrivamo z 
vseh pogledov. 

Tudi planinci 
planinske sekci-

je Premogovni-
ka Velenje.
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urah in pol od zgornje žičnice nas je pozdravil vrh 
Musala ali Alahova gora, obsijan z jesenskim son-
cem. 
Ko smo sopihali na pobočjih Rile, se je del naših 
kolegov namenil v zavetje Rilskih gora, v istoimen-
ski samostan. Leta 927 ga je ustanovil Ivan Rilski. 
Legenda govori, da se je po smrti staršev odpove-
dal materialnim dobrinam in šel živet v votlino ne-
daleč od samostana. 
Samostan je bil v zgodovini večkrat izropan, v času 
Turkov celo zapuščen. Največjo obnovitev je doživel 
v začetku 19. st.. Je največji samostan v Bolgariji, 
lep in mogočen. Okrašen je s freskami in ikonami. 
Oboki in nekatere stene so pobarvani s črno-be-
lo barvo, drugi v rdeče-beli barvi, kar daje pestrost 
mogočnim zidovom. Nekateri pravijo, da nisi bil v 
Bolgariji, če nisi obiskal rilskega samostana.
Ob reki Marici leži industrijsko mesto Plovdiv, kul-
turna prestolnica na sedmih gričih. Tu so doma tež-
ka in kovinska industrija, pa tudi industrija elek-
tronike. V starejšem delu mesta so po naključno 
odkrili amfiteater. Mesto je bogato s staro arhitek-
turo. 
Tu se začenja dolina rož - vrtnic. Bolgarija je velika 
pridelovalka rožnega olja. Za 1 kg olja je potrebnih 
3.000 kg rožnih cvetov. Nepregledni nasadi vrtnic 
rastejo tukaj že od 17. stoletja.
V nadaljevanju poti proti Črnemu morju smo se 
ustavili v pomembnem turističnem mestu Varna, 
zadnje čase tudi vse bolj priljubljeno med Slovenci. 
Najbolj razgreti so preizkusili tudi svežino Črnega 
morja in umetnost plavanja v valovih.

Konstantinopel, Carigrad, Istanbul

Pot nas je vodila naprej proti vzhodu do obmorske-
ga mesta Burgas z okrog 200.000 prebivalci. Misel 

pa je že uhajala naprej proti Istanbulu in Turčiji, 
kamor smo se namenili. Veselo smo goltali kilo-
metre in proti večeru prispeli v predmestje 16 mi-
lijonskega Istanbula. Po površini je velik za četrti-
no Slovenije. Predmestje se začenja že 30 km pred 
centrom mesta.  
Z desne nas je pozdravljalo Marmorno morje. Po za-
nimivem dnevu nas je čakal še vznemirljiv večer tre-
bušnih plesov in pevskih nastopov v Seraj baru. Bili 
smo pisana večnarodnostna druščina, ki se je izka-
zovala s pevskim nastopom značilne pesmi posa-
mezne države. Ugotovila sem, da smo Slovenci jezi-
kovno univerzalni, pevsko zelo sposobni. 
Bujenje ob nenavadnih jutranjih klicih mujezinov 
je kazalo na islamsko okolje, drugačnost, nov svet. 
Množico znamenitosti smo kljub pomanjkanju časa 
pod vodstvom prekaljenega in duhovitega vodnika 
strnili v kvaliteten ogled znamenitosti: akvadukt, 
hipodrom, Plava mošeja s pogledom na zaliv Zlati 
rog, Hagia Sofia, palača Topkapi. 
Privoščili smo si še skok prek starega mostu v Azij-
ski del čez Bosporsko ožino. Dali smo si duška tu-
di na tržnici, bazarju v Istanbulu. Neizmerna količi-
na nakopičenega blaga in raznovrstnost ponudbe te 
hočeta zadušiti in hkrati za vsako ceno privabiti. 
Svetilo se je od zlata, ko smo se vračali v hotel. 
Tako kot se iz Bolgarije vračaš z rožnim oljem, se 
iz Turčije ne smeš vrniti brez zlata ali kosa usnje-
ne garderobe. Še sreča, da smo ostali samo slaba 
dva dni. 
Polni zanimivih vtisov smo se namenili nazaj pro-
ti Sloveniji prek mejnih prehodov Kapikule na tur-
ški strani in Svilengrada v Bolgariji, kjer je tromeja 
med Grčijo, Turčijo in Bolgarijo. Če bi strnila vtise z 
desetdnevnega potepanja, so bila naša pričakovanja 
upravičena, še več, dobili smo več od pričakovanj. 

Zinka Moškon
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Telesna aktivnost nas nič ne stane, vendar čudežno deluje. Obogati vsakogar, ki 
zanjo nekaj naredi in osiromaši tistega, ki jo odklanja. 

Z njo lahko vsak samo pridobi, kajti zdravje prinaša srečo v hišo, pozdrav prija-
telju, kažipot izgubljenemu in sončni žarek najdražjemu. 

Zdravje nima cene, ni ga moč ukrasti, si ga izposoditi ali kupiti.

Vsem članom športnega društva 
poslovnega sistema Premogovnik Velenje

želimo vse najlepše v letu 2005!

Zaključek leta na smučehZaključek leta na smučeh
30. december, Golte30. december, Golte

- ZBOR V ŽEKOVCU OB 8.00
- TRIJE PLOTI - MALICA OB 12.30

- PARALELNI SLALOM
- VSI ČLANI ŠD IMATE 30 ODSTOTKOV POPUSTA PRI NAKUPU SMUČARSKE KARTE

- PRIJAVE DO ČETRTKA, 23. DECEMBRA
- VABLJENI!

Dodatne informacije dobite na sedežu društva osebno ali prek telefonov 5863-043 ali interno 18-20 ali GSM 041-647-889.

Tomas sport 2 v svoji trgovini v Nakupovalnem centru, Kidričeva 2B, Velenje, nudi vsem članom 
športnega društva poslovnega sistema Premogovnik Velenje 20-odstotni popust pri nakupu vse 
športne obutve, tekstila in športnih dodatkov brez omejitve velikosti nakupa. 
Popusta ni mogoče uveljavljati v času razprodaj ali akcijske ponudbe. Člani društva lahko uveljav-
ljajo le en, zanje najugodnejši popust.

ŠPORTNO DRUŠTVO
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OBVESTILA

Letošnji zadnji delovni dan bo četrtek, 23. de-
cembra. Od leta 2004 se bomo že tradicional-
no poslovili v Beli dvorani, »urnik« 23. decem-
bra pa je tak!
- 5.30 v prezivnici NOP nastop Pihalnega orke-

stra,
- prva izmena bo prišla na delo ob običajni uri,
- 9.00 izvoz za jamske delavce, 
- med 9.15 in 9.45 zapuščanje območja NOP,
- 9.45 v Beli dvorani rudarska malica,
- 10.20 nagovora direktorja dr. Evgena Dervari-

ča in tehničnega direktorja mag. Marjana Ko-
lenca,

- 10.30 nastop Helene Blagne z ansamblom,
- od 12. ure dalje razpoloženjska glasba,
- druga in tretja izmena bosta prišli na delo ob 

popoldanski običajni uri,
- 17.00 izvoz za jamske delavce,
- med 17.15 in 17.45 zapuščanje območja NOP,

- 17.45 v Beli dvorani rudarska malica,
- 18.20 nagovora direktorja dr. Evgena Dervari-

ča in tehničnega direktorja mag. Marjana Ko-
lenca,

- 18.30 nastop Helene Blagne z ansamblom,
- do 21. ure razpoloženjska glasba.
Avtobusi primestnega prometa bodo delavcem 
prve izmene za pot domov na voljo po vsako-
dnevnem voznem redu. Popoldanski režim pre-
vozov z avtobusi bo enak kot dopoldan, pri-
mestni avtobusi pa bodo z izhodiščnih postaj 
Premogovnika odpeljali predvidoma ob 20. uri.
Vitrina za izdajanje malic v NOP bo v četrtek, 
23. decembra, zaprta od 9. do 12. in od 17. do 
20. ure.

Vabljeni v Belo dvorano, da skupaj preživi-
mo nekaj uric zadnjega delovnega dne v letu 
2004 in si zaželimo vso srečo v letu 2005!

Skupaj se poslovimo od 
leta 2004!

Društvo upokojencev Andraž nad Polzelo je tudi letos organiziralo srečanje upokojenih in aktivnih 
rudarjev Premogovnika Velenje. To so storili 4. decembra, da bi ta dan počastili tudi god sv. Barba-
re, zavetnice rudarjev. Srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 100 rudarjev, so začeli s sveto mašo, 
ki jo je v domači farni cerkvi daroval župnik Janez Furman, nadaljevali pa v dvorani Doma krajanov 
s tradicionalno rudarsko malico – kruhom, suhimi rebrcami, čebulo in pivom – in pogovorom o ru-
darjenju nekoč in danes.                                                                                                                                                    Anton Mešič

Počastili zavetnico rudarjev
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Nestlu Žganku v spomin
30. 12. 1909 – 6. 12. 2004

V ponedeljek, 6. decembra 2004, je umrl pr-
vi častni občan Mestne občine Velenje, direk-
tor Rudnika lignita Velenje (1950 – 1965) in 
župan (1969 – 1978), nekdanji predsednik OO 
ZZB NOV Velenje, nosilec partizanske spome-
nice 1941 Nestl Žgank.
So ljudje, ki dajo pečat času in okolju. To so 
ljudje, ki imajo vizijo, ki znajo, si upajo. Nestl 
Žgank je takšen človek prav gotovo bil. 
V povojnih letih so bile potrebe po energiji ze-
lo velike. V velenjskem premogovniku so se v 
petih povojnih letih zvrstili kar štirje direktor-
ji. 1. decembra leta 1950 pa je mesto direktor-
ja prevzel Nestl Žgank in premogovnik vodil 
15 let. Pred tem je bil slabi dve leti pomočnik 
generalnega ravnatelja generalnega ravnatelj-
stva za premog v republiški upravi.
V času njegovega vodenja je premogovnik po-
večal količine izkopanega premoga s 500.000 
na 3.000.000 ton na leto. Povečalo se je tudi 
število zaposlenih s 1.769 na 3.918. 

Premogovnik, in z njim Velenje, se je razvijal v velikem zamahu. Novi delavci so potrebovali sta-
novanja. Nastajalo je sodobno mesto, ki je postalo vzorčni primer gradnje modernega mesta v te-
danji Jugoslaviji. 
Nestl Žgank je imel vizijo, kako naj bi novo mesto izgledalo. Zaupal je strokovnjakom, ki jih je iz-
bral za uresničenje svoje vizije. Zgradili so velika, svetla stanovanja. Rudarji so imeli teme na ših-
tu dovolj. Znal jih je navdušiti za udarniško delo. Vedel je tudi, da bo standard družin višji, če bo-
do zaposlene še žene rudarjev. 
Petnajst let vodenja premogovnika je bilo petnajst uspešnih let rasti premogovnika in rasti mesta 
Velenje. Za to so se rudarji Nestlu Žganku oddolžili, ko je 3. julija 2001, ob praznovanju dneva ru-
darjev, pred polnim mestnim stadionom pri 91. letih skočil častni skok čez kožo.

Nestl Žgank bo ostal v zgodovini Premogovnika Velenje zapisan z velikimi črkami.

Zahvala
Ob boleči izgubi našega 
Karla Zlodeja 
se iskreno zahvaljujemo sindikatu SPESS ter 
kolektivoma HTZ IP in GOST za izraze sožalja 
in denarno pomoč.

Žena Metka z otrokoma

Zahvala
Ob smrti mojega očeta se zahvaljujem sindika-
tu Premogovnika Velenje in sodelavcem obra-
ta Proizvodnja za izrečena sožalja in denarno 
pomoč.

Hajrudin Hatunić

Zahvala
Ob smrti moje mame 
Ane Grabner 
se zahvaljujem sodelavcem in sindikatu za da-
rovano cvetje, sveče in izraženo sožalje. 

Jože Grabner

Zahvala
Ob smrti najine mame 
Ane Skaza 
se zahvaljujeva sindikatu Premogovnika Vele-
nje ter sodelavcem strojne službe in službe raz-
streljevanja za izrečena sožalja, darovano cvetje 
in denarno pomoč.

Jože in Franc Skaza
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Krvodajalci so se res izkazali!

Zgledi vlečejo ali pa kovačeva kobila ni bosa, 
bi lahko zapisali ob tejle novički. Namreč, v če-
trtek, 2. decembra, so se aktivisti Rdečega kri-
ža regije SA-ŠA odpeljali na tradicionalno da-
rovanje krvi v Zavod za transfuzijsko medicino 
Ljubljana, pot pa sklenili na domačem terenu 
z družabnim srečanjem. Med njimi je bilo tu-
di 10 predstavnikov OO RK Premogovnika Ve-
lenje.
Letos boste krvodajalci potolki vse rekorde: po 
uradnih podatkih območnega združenja je bilo 
namreč na našem območju do začetka decem-
bra v 19 rednih krvodajalskih akcijah zabele-
ženih 4000 odvzemov krvi, od tega ste jih kr-
vodajalci našega poslovnega sistema prispevali 
kar 2.317 (v letu 2003 1.491). Pa še jih bo za-
gotovo nekaj do konca leta.
Krvodajalci, zaslužite si vse čestitke!

Zakaj živimo, če ne zato, da naredimo svet manj 
težak drug drugemu?
Vsem, ki ste letos darovali kri, vsem, ki ste po 
svojih močeh pomagali pomoči potrebnim, se 
iskreno zahvaljujemo. 
Vsem članom osnovne organizacije Rdečega kri-
ža poslovnega sistema Premogovnik Velenje želi-
mo zdravo in uspešno novo leto.

Odbor OO RK poslovnega sistema 

Premogovnik Velenje

Zahvala za pomoč

Iskreno se zahvaljujem sindikatu Premogovnika Velenje za denarno 
pomoč ob nesreči, ki mi jo je 8. septembra letos prizadejalo neurje s 
točo v Slovenskih Konjicah.
Še posebej hvala vodstvu Premogovnika, kajti predvsem v takšnih 
trenutkih se zaveš, koliko pomeni dejstvo, da za tabo stojita kvalitet-
no podjetje in pošteno vodstvo.

Roman Golčar

Sindikalni 
apartmaji vabijo!
Sindikat podjetja vam sporoča, da ima v januarju in februarju pro-
ste tele apartmaje:
7. 1.  Čatež mali, Moravci in Banovci (veliki in mali)
14. 1.  Čatež veliki, Moravci in Banovci veliki
21. 1.  Banovci
28. 1.  Čatež mali in Banovci
4. 2.  Čatež mali
11. 2.  Banovci veliki
25. 2.  Moravci in Banovci mali
Informacije in rezervacije v tajništvu sindikata tel. 586 1111, int 
16-12.
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Božično-novoletni čas je morda najbolj pričakovan 
del leta. To je čas, ko se zaključuje neko obdobje in 
smo v polnem pričakovanju novega leta ter z njim 
povezanih dogodkov in sprememb. V iztekajočem 
se letu pa si  marsikdo vzame trenutek tudi za svojo 
družino, sorodnike, prijatelje in znance. Še posebej 
pa smo vsi, tudi tisti, ki imajo službene obvezno-
sti, v pričakovanju 
Silvestrske noči, v 
kateri napoči čas 
novega leta. Sil-
vestrski večer, ko 
so pričakovanja še 
toliko večja, preži-
vimo najraje med 
svojiminajbližjimi, 
doma ali v izbrani 
restavraciji, morda 
pa nekateri izkori-
stijo ta čas tudi za 
nabiranje novih 
moči v zdraviliš-
čih oz. oddaljenih 
krajih. 
Če se boste odloči-
li, da letos preživi-
te Silvestrsko noč 
doma, smo vam v 
podjetju Gost pri-
pravili nekaj idej, 
kaj in kako si lah-
ko pripravite eno-
stavno in okusno 
Silvestrsko večer-
jo. K okusni hrani 
pa sodi tudi izbra-
no vino, katere-
ga boste najlažje 
izbrali, če boste 
ubogali svoj okus. 
Če pa želite vino izbrati bolj strokovno, vam pripo-
ročamo, da si k lažjim jedem in jedem iz belega me-
sa izberete lažje vino, belo ali lahko rdeče z manj al-
kohola in prijetno kislino, k bolj bogatim jedem in 
jedem iz rdečega mesa pa močnejša bela vina oziro-
ma rdeča vina, ki so bolj ekstraktna in polna.
Ker se ob polnoči nazdravi s penečim vinom, smo 
vam pripravili še nekaj vrstic o zgodovini in nastan-
ku te plemenite kapljice.
Kdo je resnično prvi odkril vse skrivnosti pridela-
ve penečega vina, bo verjetno težko dokazati. Itali-
jani trdijo, da imajo pisne vire v Vatikanski knjižni-
ci. V njih je podrobno opisan postopek, po katerem 

je jezuit oče Acquaviva (življenje in živahnost si je 
izbral že v imenu!) že v drugi polovici sedemnajste-
ga stoletja prideloval odlična peneča vina iz toskan-
skega Montepulciana.
Znameniti slepi menih Don Perignon, ki je oče šam-
panjca in šampanjske metode, je leta 1668, ko mu 
je bilo le 29 let, prevzel kletarjenje v benediktinski 

opatiji Hautvillers 
v Champagni. Bil 
naj bi prvi, ki je za 
zapiranje steklenic 
uporabil plutovi-
nasti zamašek, saj 
so v tistih časih v 
te namene upo-
rabljali loj in ko-
nopljo. Z vrvico ga 
je še posebej pritr-
dil na grlo. 
Kdo ve, koliko ste-
klenic mu je raz-
neslo in koliko 
“hudičevega vina” 
je steklo po kle-
ti? Verjeti je, da ni 
prišel do zaključ-
ka, katera količina 
sladkorja oz. slad-
kega vina pride-
la ravno primerno 
mero pritiska in 
penjenja. Zato pa 
je Don Perignon 
toliko bolj odlič-
no obvladal meša-
nje vin iz različnih 
leg in sort, kar je 
še danes osnovna 
in največja skriv-
nost pridelave od-

ličnega penečega vina. Verjetno bi o njegovem delu 
in skrivnosti pridelovanja žlahtnih mehurčkov da-
nes vedeli kaj več, ko ne bi francoska revolucija 
poleg sežiganja aristokracije uničila tudi kakšnega 
dragocenega arhiva.

Aleksander Bohinc

SILVESTRSKA VEČERJA
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TELEČJI MEDALJON Z MANDLJI NA DUŠENI RIBANI KAŠI Z ZELENJAVO
Medaljoni:
16 dag telečji medaljon, sol, moka, 1 stepeno jajce, 3 dkg olupljenih in grobo zmletih 
mandljev, maščoba za cvrenje, 1 rezina ananasa, 1 žlica brusnic
Zrezke potolčemo, osolimo, povaljamo v moki, jajcih in mandljih. Cvremo jih 12 – 15 mi-
nut, nato položimo na ogret servirni krožnik. Na sredo zrezka damo rezino ananasa in 
brusnice. 
Ribana kaša:
4 dag ribane kaše, 3 dag sveže paprike, 2 dag pora, 2 dag bučk, 1 dag masla, jušna 
osnova.
Na maslu sotiramo na kockice narezano zelenjavo, dodamo ribano kašo in popražimo. 
Zalivamo z juho, dokler se ribana kaša ne zmehča. 

SOČNA SVINJSKA RIBICA, POLNJENA Z MARELICAMI Z ZAPEČENO 
CVETAČO Z BEŠAMELOM

Meso: 
15 dag svinjske ribice, sol, poper, belo vino, 1 dcl osnovne mesne omake ali jušne osno-
ve, 5 dag suhih marelic, 0,05 dcl smetane.
Meso osolimo, popopramo in po dolžini nadevamo s suhimi marelicami. Na vročem olju 
opečemo, zalijemo z belim vinom in pokuhamo. Prelijemo osnovno omako, dodamo slad-
ko smetano in dušimo 10 minut. Ribico narežemo na rezine in jo krožno položimo na 
ogret servirni krožnik. 
Priloga: 
20 dag sveže cvetače, drobtine, sir, stopljeno maslo, sol
Cvetačo očistimo in jo kuhamo v vreli osoljeni vodi 15 minut. Nato jo preložimo v pekač, 
prelijemo z bešamelom, po vrhu potresemo z drobtinami, raztopljenim maslom in sirom. 

Cvetačo damo v pečico in jo rumeno zapečemo. 
Bešamel omaka: 
2 dag masla, 2 dag moke, 0,1 dcl mleka, 1 žlica naribanega sira, jajce, sol, poper
V kozici segrejemo maslo, dodamo moko, jo svetlo zarumenimo, prilijemo mleko in gladko razmešamo. Po občutku solimo 
in med mešanjem kuhamo še 5 minut. Omako odstavimo in v ohlajeno prilijemo malo smetane, dodamo sir, jajca, peteršilj 
in poper.

HRUŠKA Z VANILIJEVO KREMO
1 večja hruška, 2 dag sladkorja, cimet

Hruške olupimo, odstranimo koščice in jih položimo v kozico. Prilijemo 0,15 dcl vode, 
dodamo sladkor in cimet. Dušimo do mehkega. Preložimo jo na krožnik in prelijemo s 
kremo.
Krema: 
1 jajce, 3 dag sladkorja, 0,2 dcl mleka, 0,2 dag vanilijevega pudinga
Jajce penasto umešamo s sladkorjem, dodamo v malo mleka razmešan puding, nato 
med hitrim mešanjem še vroče mleko. Stepamo v vodni kopeli še toliko časa, da se kre-
ma zgosti. 

Recepti

Vsi recepti so napisani za 1 osebo.
Silvestrsko večerjo so pripravili v Vili Široko, kjer vam voščijo dober tek.
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Rešitev nagradne križanke GOST, objavljene v Rudarju 10/2004, je 
geslo: »Odlična izbira«.
Nagrajenci so:
1. nagrada Miran Gajšek, Šalek 93, 3320 Velenje,
2. nagrada Frančišek Lesjak, Jenkova 19, 3320 Velenje,

3. nagrada Vito Jelen, Stanetova 14, 3320 Velenje.

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
Čestitamo nagrajencem, vse bralce pa vabimo k reševanju nove na-
gradne križanke v tej številki Rudarja.
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