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UVODNIK

SREČNO 2012!
Čeprav je bilo leto, ki se izteka, v marsikaterem pogledu 
zelo zahtevno – tako za Premogovnik Velenje kot za celotno 
Skupino – z veseljem ugotavljam, da smo dosegli vse na-
črtovane aktivnosti, proizvodnjo v višini 4 milijone ton ter 
presegli skupno toplotno vrednost, hkrati pa smo izpeljali 
tudi vse projekte, ki smo si jih v Skupini zastavili. Ocenjuje-
mo, da bomo letošnje leto zaključili pozitivno, kar je nujno 
potrebno izhodišče za leto 2012, ki se zaradi splošne gospo-
darske situacije tako v Sloveniji kot po svetu in tudi z vidika 
zahtevnejše proizvodnje kaže kot izjemno zahtevno leto. 
V letu 2011 smo morali – kljub vsem potrdilom, zagotovi-
tvam in podatkom, da imamo dovolj premoga, ponovno 
dokazovati, da je zalog dovolj, da je premog ustrezne kvali-
tete in da obvladujemo njegovo proizvodnjo. Mednarodna 
revizija za preverjanje zalog je na koncu potrdila vse naše 
izračune in v svojem poročilu napisala, da je Premogovnik 
Velenje referenčna točka v premogovništvu Z Evrope. To 
nam daje sedaj velike možnosti za trženje naših znanj v 
tujini. Naši strokovnjaki so prisotni na različnih lokacijah in 
kontinentih po svetu, s čimer tako Premogovnik Velenje kot 
Velenjska odkopna metoda postajata prepoznavna sloven-
ska blagovna znamka. 
Po več kot 6-mesečnem zamiku se je pričela izgradnja no-
vega izvoznega jaška NOP II, ki je eden ključnih projektov 
Premogovnika Velenje za nadaljnja desetletja. Omogočil bo 
bistveno skrajšanje razdalj za transport premoga iz jamskih 
delovišč na površino in zagotovil možnost za nadaljnje 
zmanjševanje obsega potrebnih jamskih prostorov. 
Ob vrhunskih odkopnih dosežkih in rezultatih smo veseli, 
da so se jim v zadnjih mesecih pridružili tudi vedno večji 
napredki na pripravskih deloviščih, kjer se na številki 13 
z izjemnim angažiranjem moštva vseh treh izmen kažejo 
trenutne meje naših zmožnosti.
Z izrednim ponosom nas lahko vse skupaj navdaja dejstvo, 
da je Premogovnik Velenje kot prvi premogovnik ter ena 
prvih energetskih družb na svetu pridobil mednarodni cer-
tifikat za upravljanje z energijo ISO 50001 in tako po obeh 
priznanjih za energetsko najbolj učinkovito in energetsko 
najbolj prodorno podjetje v Sloveniji s tem še dodatno potr-
dil energetsko učinkovitost v podjetju.
S pripravo in organizacijo uspešnega kongresa Balkanmine 
z udeležbo več kot 400 udeležencev iz 16 držav, na katerem 
smo oktobra v Ljubljani predstavili številne zanimive teme s 
področja rudarstva in geotehnologije, smo ponovno dobili 
priložnost, da širši mednarodni strokovni javnosti poka-
žemo, da spada Premogovnik Velenje na svojem področju 
v sam svetovni vrh. Zavedamo se namreč pomembnosti 
predstavitve programov in dejavnosti Skupine Premogov-
nik Velenje na različnih strokovnih srečanjih, saj s svojo 
predstavitvijo vzbudimo pozornost drugih strokovnjakov s 
področja rudarstva ter navezujemo nove poslovne stike.
Posebno priznanje je potrebno dati tudi našim zaposle-
nim v povezanih družbah – HTZ Velenje, RGP, PV Invest, 
Gost in Zimzelen, ki so prav tako opravile veliko delo pri 
pridobivanju poslov izven osnovne dejavnosti premogov-
ništva. Lotevamo se vedno večjih projektov, ki povečujejo 

naše prihodke izven osnovne dejavnosti. Po oceni jih bo v 
letu 2011 že več kot 37 milijonov EUR, naši načrti za leto 
2012 pa napovedujejo prihodke v višini več kot 42 mio. To 
je dobro zagotovilo za ustvarjanje novih delovnih mest, ki 
bodo zagotavljala nove možnosti za zaposlovanje mladih v 
naši regiji.
S 1. decembrom je pričela delovati 3-članska uprava, v 
kateri sta se mi pridružila dr. Vladimir Malenković kot 
član in Sonja Kugonič kot članica – delavska direktorica. 
Verjamem, da bo tudi po vzpostavitvi veččlanske uprave 
Premogovnik Velenje deloval kot uspešna družba.
Tudi aktualne volitve nam vlivajo zaupanje, da se bo projekt 
bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj nadaljeval, saj so vse 
stranke, ki bodo sestavljale tudi Državni zbor v novi sestavi, 
podprle nadaljevanje projekta, s tem pa tudi dolgoročno 
delovanje Premogovnika Velenje.
Premogovnik Velenje je v obdobju 2008–2011 dosegel izje-
mne uspehe tako na proizvodnem kot poslovnem področju, 
uspešen je bil tudi pri pridobivanju poslov na mednaro-
dnem trgu. Ob vseh teh dosežkih pa v našem podjetju z 
veseljem ugotavljamo, da smo tudi v odnosih do zaposlenih 
in socialnih partnerjev izpolnili vse obveznosti, ki izhajajo 
iz kolektivnih pogodb in internih dokumentov podjetja. 
Tudi ali pa predvsem zaradi Premogovnika Velenje je splo-
šna socialna varnost zaposlenih v Šaleški dolini še vedno na 
zavidljivi ravni.
Spoštovani sodelavke in sodelavci, želim vam vesele in 
prijazne božično-novoletne praznike – preživite jih v krogu 
tistih, ki jih imate najraje. Naberite si novih moči, kajti naše 
podjetje bo tudi v prihodnjem letu potrebovalo angažiranje 
prav vsakogar izmed vas, ki lahko z znanjem, voljo, energijo 
in pripadnostjo pripomorete k uspešnemu dolgoročnemu 
razvoju.
SREČNO!

dr. Milan Medved,
predsednik Uprave 
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Spoštovani sodelavke in sodelavci!

December je čas, ko se radi ozremo 
in se veselimo svojih uspehov. Prav 
je, da to storimo tudi vsi zaposleni v 
Skupini Premogovnik Velenje. Moja 
ocena je, da je bilo iztekajoče leto zelo 
težko. Prilagajati se je bilo potrebno 
različnim dejavnikom, ki so vpli-
vali na rezultat družbe, od splošne 
gospodarske krize v Sloveniji in svetu, 
remonta bloka 5 v TEŠ, kar je pome-
nilo manjše potrebe po premogu, do 
demontaž in montaž odkopnega pod-
porja v zelo kratkem času, da zgodbe, 
povezane s projektom TEŠ 6, sploh 
ne omenjam – za vse nas je njegova 

izgradnja namreč že dejstvo. 
Kljub omenjenim težavam se lahko 
pohvalimo z mnogimi uspehi, pred-
vsem s tem, da se znamo razme-
ram prilagoditi, da smo zagotovili 
načrtovano količino premoga, da smo 
zmanjšali število nezgod in povečali 
produktivnost. Še posebej je potrebno 
poudariti sodelovanje na tujih trgih 
s prodajo našega znanja in opreme. 
Za dosežke smo zaslužni vsi zaposle-
ni, seveda vsak na svojem področju. 
Tudi letos smo dokazali, da znamo in 
hočemo delati in da se s svojimi do-
sežki lahko primerjamo v svetovnem 
merilu, na kar smo lahko ponosni.
Tudi za letošnje leto menim, da 
je raven sodelovanja delavcev pri 
upravljanju v Premogovniku na zelo 
visoki ravni. Redno smo bili obvešče-
ni, sodelovali smo in spremljali vse 
zadeve, ki se nanašajo na vplivanje 
na vsebino in organizacijo dela ter 
na določitev in izvajanje aktivnosti, 
namenjenih izboljšanju delovnih raz-
mer, humanizaciji delovnega okolja 
in doseganju uspešnega poslovanja 
družbe. 
Žal pa takšnega mnenja o soupra-
vljanju delavcev v Skupini HSE ne 
morem imeti, saj je sodelovanje 
na najnižji ravni v zgodovini HSE. 
Očitno nekdo ne razume, čemu je bil 
HSE ustanovljen in kdo ga je usta-

novil. Ne moremo sprejeti enostran-
skega ultimativnega sodelovanja in 
spreminjanja naše vizije in razvoja, 
ki smo jo začrtali sami. Še najbolj 
zaskrbljujoče pa je, da tisti, ki bi rad 
spreminjal, pravzaprav ne ve, kaj bi 
spremenil. 
Naslednje leto naj bi bilo po naved-
bah politike in strokovnjakov še 
posebno težko. Zelo velika možnost 
je, da se bo kriza dotaknila tudi nas. 
Potrebno bo veliko dogovarjanja, 
prilagajanja in sodelovanja na vseh 
ravneh in prav vseh zaposlenih, da 
se bomo poskušali težavam izogniti. 
Verjamem, da bomo tudi to, kot že 
velikokrat doslej, znali in zmogli za-
peljati tako, da bomo vsi zmagovalci.
Še nekaj delovnih dni je pred nami, 
naredimo jih odgovorno, predvsem 
pa varno. Vsem zaposlenim, Sindika-
tu in vodstvu se v imenu Sveta delav-
cev zahvaljujem za dobro sodelovanje 
v letošnjem letu, z željo, da prihodnje 
leto sodelovanje še izboljšamo v 
korist vseh zaposlenih. Božično-
-novoletne dni preživite v krogu 
svojih najdražjih z dobrimi željami 
in srečo. V novem letu pa vam želim 
veliko zdravja, sreče in medsebojnega 
razumevanja.

Miran Božič,
predsednik Sveta delavcev 

Premogovnika Velenje

Spoštovani sodelavke in 
sodelavci,
v letu, ki prihaja, želimo vsem 
sodelavkam in sodelavcem 
v Skupini Premogovnik 
Velenje predvsem varno delo, 
razumevanje v delovnem 
okolju, čim manj nezgod, 
v zasebnem življenju pa 
kar največ zdravja, sreče, 
družinskega zadovoljstva in 
veliko uspehov.

člani Aktiva 
delovnih invalidov 

Premogovnik Velenje

Aktiv Rdečega križa 
Skupine PV

je tudi letos s podporo in 
članarino pomagal ljudem, ki 
so pomoči potrebni. 
Krvodajalci so s svojo krvjo 
prispevali k reševanju življenj 
ljudi ali jim pomagali pri 
ozdravitvi.

Vsem iskrena hvala!

v letu 2012 vam želimo 
veliko zdravja, zadovoljstva 
in uspehov.

Rudarski oktet 
Velenje 

želi vsem zaposlenim in 
vašim družinskim članom 
vesele božične praznike ter 
veliko sreče in uspehov v 
novem letu. 

Vabimo vas na novoletni 
koncert, ki bo v soboto, 21. 
januarja 2012, ob 18. uri v 
Orgelski dvorani Glasbene 
šole Frana Koruna Koželjskega 
v Velenju.
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Poslavljamo se od leta, ki si ga bomo 
verjetno zapomnili po prvih predča-
snih državnozborskih volitvah v naši 
mladi državi in po tem, da so nekateri 
politiki odplesali svoj zadnji ples na 

političnem parketu. Referendumi so 
postali stalnica, ko politika išče opra-
vičilo za spremembe, ki se jih sama ni 
zmožna dogovoriti.
Tudi v družbah Skupine Premo-
govnik Velenje smo v letu 2011 
imeli volitve. Volili smo sindikalne 
funkcionarje (zaupnike in predsedni-
ka Sindikata PV). Prvič v zgodovini 
Sindikata Premogovnika Velenje smo 
predsednika Sindikata PV volili vsi 
člani sindikata in pokazali smo, da 
nam ni vseeno, kdo nas predstavlja. 
To smo dokazali z veliko volilno 
udeležbo. 
Tudi z aktivnostmi, povezanimi z 
izgradnjo nadomestnega bloka 6 v 
Termoelektrarni Šoštanj, smo poka-
zali, da nam ni vseeno. Dokazovali 
smo zaloge in kalorično vrednost 
premoga, ki ga odkopavamo, in tudi 
sposobnost, da dosežemo dogovorje-
no ceno v letu 2015.
Dobili smo veččlansko Upravo 

Misli o letu 2011, ki se izteka
Premogovnika Velenje in prvič tudi 
člana Uprave, ki ima naziv delavski 
direktor.
V vse te aktivnosti se je Sindikat 
Premogovnika aktivno vključeval in s 
tem izpolnjeval tudi svoje poslanstvo 
– zagotavljati svojim članom zaščito 
delovnih mest, ustreznih delovnih 
razmer, primernih plač in uveljavlja-
ti interese svojih članov. To bomo 
počeli tudi v bodoče, v oblikah, ki so 
sindikatu omogočene.
Članom Sindikata Premogovnika 
Velenje in njihovim družinskim čla-
nom ter vsem zaposlenim v Skupini 
Premogovnik Velenje želim v imenu 
Sindikata Premogovnika Velenje 
vesele božične praznike ter uspeha, 
zdravja, razumevanja in sreče polno 
leto 2012.

Ferdinand Žerak, 
predsednik Sindikata 

Premogovnika Velenje

Sreča je v majhnih stvareh, 
toplih ljudeh, v razprtih 
dlaneh.

Športno društvo 
Skupine PV
vam želi vesel božič in srečno 
leto 2012. 

Lahko pozabimo številke, da-
tume, dogodke, formule, lahko 
pozabimo vse, česar smo se 
naučili.
Ne moremo in ne smemo pa 
pozabiti lepih trenutkov sreče, 
ljudi, ki nas spremljajo skozi 
življenje, ljudi, ki so nam v 
oporo in nam dajejo energijo. 
Kajti tisto lepo ni zapisano v 
spominu, ampak je za vselej 
spravljeno v nas, tam, kamor se 
ne da poseči – v duši in srcu!

Društvo inženirjev in 
tehnikov Skupine PV
vam želi prijazno, zdravo in 
uspešno leto 2012!

»Napredek v življenju dose-
žemo z radoživim poletom in 
marljivim delom, z novimi vi-
zijami in utemeljenimi načrti.
Začetno navdušenje ni dovolj, 
da bi našo življenjsko barko 
pripeljalo do cilja.
Svoja jadra moramo vedno 
znova polniti z vetrom svežih 
idej.«

Člani Pihalnega 
orkestra 
Premogovnika 
Velenje 
želimo, da vam leto 2012 
prinese radoživ polet in 
marljivo delo, z novimi 
vizijami in utemeljenimi 
načrti.

Vse ljubitelje glasbe vabimo 
na tradicionalni novoletni 
koncert, ki bo v soboto, 
28. januarja 2011, ob 19.30 
v Domu kulture Velenje. 

Vljudno vabljeni!

Izteka se tudi leto 2011.
Ne bodite do njega preveč 
strogi, saj je prineslo
tudi lepe in dobre stvari.
Novo leto 2012, ki se nam vsak 
dan bolj bliža, naj vas navdaja 
z upanjem in željami. 
Morda bo prav to leto tisto, ki 
vam bo prineslo srečo, zdravje, 
dobre posle in tudi tisto, kar 
že dolgo nosite skrito v sebi 
in upate, da bo postalo vaša 
velika sreča.

Drage upokojenke, 
upokojenci in 
zaposleni,
s temi željami in upanji vam 
voščim prijetno praznovanje 
božiča in srečno leto 2012!

Pavle Župevc, 
predsednik Kluba upokojencev PV

Člane Kluba upokojencev 
obveščamo, da bo članarina za 
leto 2012 enaka kot v letu 2011. 
Poravnate jo lahko v dnevih 
uradnih ur od januarja do mar-
ca 2012 v klubski pisarni.
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Reševalci so vselej v 
pripravljenosti
V soboto, 3. decembra 2011, je v Premogovniku Velenje potekala letošnja zaključna reševalna vaja 
članov Jamske reševalne čete (JRČ). Na njej je sodelovalo 114 članov čete.

Predpostavka vaje je bila, da je prišlo 
do vdora plina na odkopu G3/B. Skla-
dno z Načrtom obrambe in reševanja 
je bil izveden umik vseh zaposlenih iz 
ogroženega območja v jami. Nadzor-
nik odkopa je sporočil, da je bilo ob 
umiku ugotovljeno, da pogrešajo šest 
sodelavcev, zato so takoj aktivirali dve 
jamski ekipi (iz Pesja in Juga), ki sta 
se odpravili na mesto dogodka. Vod-
stvo reševalne akcije je ocenilo, da sta 
dve jamski reševalni ekipi premalo, 
zato so aktivirali celotno reševalno 
četo Premogovnika Velenje. Tako so 
se na mesto dogodka in v izstopne 
proge napotile še tri dodatne ekipe 
za pomoč pri reševanju in za pregled 
jamskih objektov ter ekipi za zvezo in 
transport.
Zaključno reševalno vajo je analizi-
ral vodja Proizvodnega področja in 
glavni tehnični vodja Ivan Pohorec, 

ki je po zaključku vaje dejal: »Dana-
šnja reševalna vaja je bila uspešno 
zaključena. Ponesrečene rudarje 
so reševalci ustrezno oskrbeli. Tri 
ponesrečence so odpeljali z VDL 
lokomotivno, dva sta se lahko sama 
gibala, enega ponesrečenca pa so za-
radi poškodb hrbtenice morali nositi. 
Vse, kar smo tekom vaje videli, bomo 
lahko uporabili v nadaljnjem procesu 
izobraževanja članov JRČ.« 
Reševalna četa PV vzbuja globoko 
zaupanje
V Premogovniku Velenje deluje 
številčna in izredno dobro uspo-
sobljena JRČ, ki letos obeležuje že 
104. obletnico delovanja. Danes četa 
šteje več kot 120 članov in je pove-
zana v sistem zaščite in reševanja na 
državni ravni. Poleg akcij v domačem 
premogovniku so člani reševalne 
čete posredovali tudi pri reševanju 

v drugih rudnikih, premogovnikih 
in podjetjih tako v Sloveniji kot v 
tujini. V Premogovniku Velenje je od 
maja letos na ogled stalna postavitev 
reševalne opreme, ki so jo v prete-
klosti in vse do danes uporabljali 
člani JRČ. Zbrana oprema, ki je bila 
v posameznih obdobjih v uporabi 
med letoma 1940–2010, kaže na to, 
da so se pomena varstva pri delu v 
velenjskem Premogovniku zavedali že 
v preteklosti. Predsednik Uprave Pre-
mogovnika Velenje dr. Milan Medved 
se je reševalcem zahvalil za trud, ki 
so ga ves čas vlagali v delo reševalne 
čete: »Reševalna četa Premogovnika 
Velenje vzbuja globoko zaupanje. Je 
najboljši del Premogovnika Velenje, 
lahko mu rečemo kar elita. Naj ostane 
tako tudi v prihodnje. Čestitam 
vsem, ki ste današnjo vajo izpeljali, 
tako vodjem akcije kot tudi vsem 
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Proizvodnja v novembru 2011
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K. –50/C 34.500 86.529 52.029 250,81 3.762
E. K. –130/A 115.000 96.961 –18.039 84,31 4.216
E. K.  –5/A 184.000 189.554 5.554 103,02 8.241
Proizvodnja 333.500 373.044 39.544 111,86 16.219
Priprave 11.500 11.537 37 100,32 502
skupaj Pv 345.000 384.581 39.581 111,47 16.721

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

Proizvodnja 3.625.009 3.639.033 14.024 100,39 16.392
Priprave 167.043 162.900 –4.143 97,52 734
skupaj Pv 3.792.052 3.801.933 9.881 100,26 17.126

strokovnim sodelavcem. Lastna četa 
reševalcev, ki je ves čas prisotna na 
delu v jami, ter dovolj veliko število 
razpoložljivih reševalcev na domu sta 
ključni prednosti, ki omogočata hiter 
odziv v primeru nesreč, morebiti tudi 
reševanje življenj. Hvala za vaš osebni 
prispevek.« 
Znanje lahko rešuje življenja
Ob koncu vaje je zbrane reševalce 
nagovoril tudi vodja JRČ in svetova-
lec predsednika Uprave družbe za po-
dročje varnosti mag. Marjan Kolenc: 
»Že 20 let vas nagovarjam z me-
sta vodje JRČ in še vedno je moje 
sporočilo isto – želim vam čim 
boljšo usposobljenost, čim več vaj, 
zavzetosti pri delu, zavedanje, da ste 
reševalci, in da vam svojega znanja 
ne bi bilo potrebno uporabiti v pravih 
akcijah. Verjamem, da naša reševalna 
četa deluje na najvišji možni ravni, 
vendar kljub temu člane čete nenehno 
usposabljamo. Število usposobljenih 
reševalcev v četi smo povečali z na-
menom, da lahko v najkrajšem mo-
žnem času v vsaki izmeni ponudimo 
pomoč morebitnim ponesrečencem. 
Vsem se zahvaljujem za vaš prispevek 
v tem letu.« Mag. Kolenc je poudaril, 
da je bilo to leto posebno: »Člani JRČ 
so svoje znanje preizkušali tudi izven 
našega območja. Sodelovali so na 
reševalni vaji v predoru Markovec pri 
Kopru, v Idriji in v avstrijski Železni 
Kapli. Njihova usposobljenost je bila 
povsod ocenjena kot ustrezna.« »V 
tem letu smo uspeli posodobiti svojo 
opremo, saj smo nabavili 20 novih 
dihalnih aparatov visoke kvalitete,« je 
zaključil mag. Kolenc.
Na vaji so se poslovili tudi od petih 
članov ter jim v zahvalo za trud, 
prispevek in pomoč v JRČ podelili 

priznanja in spominska darila: Mira-
na Božiča, ki ima do sedaj najdaljše 
aktivno članstvo v reševalni četi, saj 
je v njej deloval kar 27 let, Damijana 
Jakopa, ki je kot aktiven član deloval 
15 let, Marjana Jamnikarja, ki je bil 

Na letošnji zaključni reševalni vaji je sodelovalo 114 članov čete.

Miran Božič, Damijan Jakop, Marjan Jamnikar, Zvone Kodrun in Robert Vodeb – 
med dr. Milanom Medvedom in mag. Marjanom Kolencem – so sklenili delo v 
Jamski reševalni četi.

aktiven član 20 let, Zvoneta Kodruna, 
ki je v četi kot aktiven član deloval 
15 let ter Roberta Vodeba, ki je bil 
aktiven član čete 16 let.

Metka Marić
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Zaključek projekta Razvoj 
novih tehnologij in opreme 
za jamsko vrtanje
V Zeleni dvorani Premogovnika Velenje je v sredo, 30. novembra 2011, potekala zaključna prire-
ditev projekta Razvoj novih tehnologij in opreme za jamsko vrtanje, ki je trajal od aprila 2009 do 
septembra letos. Projekt je rezultat sodelovanja 5 partnerjev, od katerih je Premogovnik Velenje 
nosilno podjetje. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

v okviru projekta smo pridobili 
nepovratna sredstva sofinancira-
nja v višini 1 milijon 336.185 eUr. 
Partnerji pri projektu so bili še 
rogel-Metal, salus, HgeM ter ntF 
kot sodelujoča raziskovalna skupina. 
realizirali smo vseh 55 načrtovanih 
produktnih izdelkov.
V Premogovniku Velenje smo projekt 
Razvoj novih tehnologij in opreme za 
jamsko vrtanje prijavili na javni razpis 
»Neposredne spodbude za skupne 
razvojno-investicijske projekte – RIP 
09«, ki ga je razpisala Javna agencija za 
tehnološki razvoj Republike Slovenije 
(TIA) v okviru Operativnega progra-
ma krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, ter 
uspešno pridobili nepovratna sred-
stva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Največja pridobitev 
projekta so know-how in 
vrhunska tehnologija
S pomočjo projekta smo razvili teh-
nologijo in potrebno opremo za nove 
tehnologije jamskega vrtanja, saj smo 
opazili vedno več možnosti izboljša-
nja učinkovitosti jamskega vrtanja. 
Največja pridobitev projekta so know-
-how in razvita oprema, naprave ter 
vrtalni pribor, kar omogoča vrtanje 
multifunkcijskih in daljših vrtin pri 
podzemnem vrtanju. Razvite naprave 
in stroji bodo izboljšali humanizacijo 
dela, optimirali procese jamskega vrta-
nja ter dvignili raven varnosti. 
Uporaba novih tehnologij jamskega 
vrtanja bo možna v premogovnikih, 
tunelogradnji in povsod tam, kjer dela 
napredujejo (izdelava jamskih prog) 
skozi razrušena območja. Zelo upo-
rabne bodo pri vseh podzemnih delih, 
kjer imajo težavne geološke, hidroge-

ološke in geomehanske pogoje. Teh-
nologije jamskega vrtanja in vrtalno 
opremo (vrtalni stroji, vrtalne naprave, 
vrtalni pribor) bomo tržili v Sloveniji, 
na trgih republik bivše Jugoslavije 
(BiH, Srbija, Črna gora, Makedonija) 
ter na vseh trgih, kamor Premogovnik 
Velenje širi svojo dejavnost (Turčija, 
Indija, pacifiško območje ...).

Tudi v prihodnje bomo 
črpali evropska sredstva 
za razvojno-raziskovalne 
projekte
Nekaj besed o Premogovniku Velenje 
in njegovih dosežkih je ob zaključku 
projekta uvodoma spregovoril predse-
dnik Uprave Premogovnika velenje 
dr. Milan Medved: »Premogovnik 
Velenje je danes moderno podjetje 
z visoko tehnološko zasnovo. Proi-
zvodnja premoga se odvija v skladu z 
načeli trajnostnega razvoja, pri čemer 
upoštevamo in delujemo v skladu s 

tremi standardi kakovosti: certifikati 
za sistem vodenja kakovosti, sistem 
ravnanja z okoljem ter sistem var-
nosti in zdravja pri delu po zahtevah 
standardov ISO 9001, ISO 14001 ter 
OHSAS 18001. Z namenom še učin-
kovitejšega upravljanja z energijo smo 
letos pristopili k pridobitvi medna-
rodnega certifikata za standard ISO 
50001 in kot prvi premogovnik ter 
ena prvih energetskih družb na svetu 
s tem še dodatno potrdili energetsko 
učinkovitost v podjetju.«
»Ob uspešno zaključenem projektu in 
pridobljenih nepovratnih sredstvih gre 
zahvala vsem sodelujočim za angažira-
nje in marljivo delo, obenem pa se na 
vas obračamo s prošnjo za sodelovanje 
tudi ob nadaljnjih razpisih evropskih 
skladov, na katere bomo prijavili tudi 
prihodnje razvojno-raziskovalne pro-
jekte,« je zaključil predsednik Uprave 
Premogovnika velenje dr. Milan 
Medved.

 Člani projektne skupine ob zaključku v Zeleni dvorani
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Vsi cilji projekta doseženi
Mag. bojan lajlar, vodja projekta 
in vodja tehničnih služb v Premo-
govniku velenje, je poudaril cilje 
projekta, ki so bili uspešno doseženi, 
in sicer: »Povečati produktivnost 
jamskega vrtanja multifunkcij-
skih in odvodnjevalnih vrtin za 15 
%, povečati učinkovitost vrtanja 
posameznih vrtin (stroški/m vrtine 
in trajanje vrtanja 1 m vrtine) za 10 
%, omogočiti vrtanje globljih vrtin v 
težavnih področjih vrtanja (prospek-
cijska vrtina v razrušenih delih do 
110 m), povečati učinkovitost procesa 
izdelave jamskih prog in proces 
odkopavanja in izboljšati varnost 
zaposlenih z novo tehnologijo vrtanja 
(več pridobljenih podatkov, njihova 
večja kvaliteta).« 
Novi vrtalni stroji s pripadajočimi na-
pravami ter vrtalno opremo predsta-
vljajo na trgu nov izdelek, ki omogo-
ča multifunkcijsko vrtanje v različnih 
razmerah, ki se pri podzemnih delih 
velikokrat pojavljajo (voda, razrušena 
dela). Novi vrtalni stroji in naprave 
so izdelani za delo v potencialno 
eksplozivni atmosferi. Obstoječo 
tehnologijo in pripadajočo opremo 
ter naprave je možno nadgraditi za 
vrtanje globljih vrtin. »S tem bomo še 
naprej iskali možnosti za optimizacijo 
in zmanjševanje stroškov jamskega 
vrtanja,« je še izpostavil mag. Bojan 
Lajlar in izrazil željo za sodelovanje 
tudi v prihodnjih razpisih evropskih 
skladov, kamor bodo prijavili aktiv-
nosti nadgradnje razvojno-razisko-
valnih projektov.

Realizirali vse pogodbene 
kazalnike 
Podrobnejše aktivnosti projekta je 
predstavil član projektne skupine 
bojan stropnik, vodja razvojnih 
projektov: »Pri projektu smo dosegli 
upravičene stroške v višini 2.689.031 
EUR in pridobili nepovratna sred-
stva sofinanciranja v višini 1.336.185 
EUR. Partnerji pri projektu so bili 
Premogovnik Velenje (79,5 %), 
Rogel-Metal (8,5 %), Salus (8,2 %), 
HGEM (3,7 %) ter NTF kot sodelu-
joča raziskovalna skupina.« V okviru 
načrtovanih upravičenih stroškov 
so opravili 66.680 ur dela in pri tem 
realizirali vse pogodbene kazalnike.

Premogovnik Velenje 
je zgled vsem ostalim 
podjetjem

Izvajanje projekta je potekalo pod 
finančnim nadzorom in skrbništvom 
mag. Martina štiglica iz javne 
agencije za tehnološki razvoj repu-
blike slovenije: »Omenjeni projekt 
je bil eden izmed najzahtevnejših 
med razpisi, ki trenutno potekajo v 
javni upravi. Premogovnik Velenje je 
podjetje, ki zna zelo uspešno izkori-
stiti evropska sredstva za lastni razvoj 
in je zgled vsem ostalim podjetjem 
in projektom, kar se tiče ažurnega 
vodenja.«
Povedal je še, da takšnega projekta do 
zdaj še niso imeli. »V čast in veselje 
mi je bilo sodelovati v takšni ekipi in 
koordinaciji, saj ste nas na trenutke 
tudi prehitevali ter nas tako prisilili, 
da smo naša toga pravila prilagodili 
in projekt izpeljali čim boljše, hitreje 
ter izčrpali vsa predvidena sredstva,« 
je zaključil.
Za Premogovnik Velenje postaja po-
leg zanesljive in konkurenčne dobave 
domačega premoga za proizvodnjo 

Vrtalna garnitura

Partnerji pri projektu

električne energije bistvenega pome-
na tudi prenos našega lastnega visoko 
strokovnega inženirskega znanja, 
tehnologije in opreme izven meja 
naše države. Tudi v prihodnje bomo 
nadaljevali z razvojem in izdelavo ru-
darske opreme za domači in tuji trg, 
saj bomo s prodajo znanj in storitev 
na trgih izven osnovne dejavnosti 
zagotovili nadaljnjo rast celotne Sku-
pine Premogovnik Velenje.

mag. Saša Jelen
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Spremembe in dopolnitve 
ZZRZI
S 1. januarjem 2012 začne v Sloveniji veljati novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlo-
vanju invalidov (ZZRZI). O tem, kakšne spremembe prinaša, kaj pomeni za Premogovnik Velenje 
in kaj za HTZ, smo se pogovarjali z Jankom Luknerjem, vodjo Kadrovsko-splošnega področja v 
podjetju HTZ.

Zakon, ki je usklajen z evropsko 
direktivo, je bil sprejet 17. novembra 
letos. V delih, ki so najpomembnejši 
za invalidska podjetja, začne veljati s 
1. januarjem 2012. Ključne spremem-
be, ki jih zakon prinaša, se dotikajo 
predvsem odstopljenih sredstev. velja 
omeniti, da z novo zakonodajo inva-
lidska podjetja ne izgubijo statusa 
tudi, če imajo 40 odstotkov zaposle-
nih invalidov. to je predvideval že 
dosedanji zakon. vendar v primeru, 
če želi podjetje, ki ta status ima, 
prejemati odstopljena sredstva za 
vse zaposlene, tudi tiste, ki nimajo 
statusa invalida, mora odstotek 
invalidnih delavcev z zdajšnjih 40 
odstotkov dvigniti na 50 odstotkov. 
Če bi se podjetje HTZ odločilo, da 
obdrži dosedanjih 40 odstotkov za-
poslenih invalidov, bi to pomenilo, da 
s tem izgubi več kot 4 MIO državne 
pomoči. Treba je povedati, da se je 
ta zakon pripravljal in usklajeval z 
evropsko direktivo več kot 4 leta. V 
podjetju HTZ smo za vsa usklaje-
vanja vedeli, se tudi aktivno vklju-
čevali in se na njih tudi pripravljali; 
predvsem na to, da bomo takrat, ko 
bo novi zakon stopil v veljavo, dosegli 
ključne norme, ki jih predvideva.
Naslednja pomembna sprememba 
je poraba odstopljenih sredstev. 
Dosedanji zakon je predvideval, da so 
lahko bila odstopljena sredstva pora-
bljena tudi za pokrivanje izgube pod-
jetja, po novem to ne bo več mogoče. 
Invalidsko podjetje bo sicer lahko 
oblikovalo odstopljena sredstva tako 
kot do sedaj, vendar jih bo moralo 
porabiti v skladu z novo zakonodajo. 
Tudi tukaj bodo v prednosti pod-
jetja, ki imajo več kot 50 odstotkov 
invalidov, saj bodo lahko omenjena 
sredstva namenila tudi za investicije 
in ne samo za subvencioniranje plač 
zaposlenim.
Naslednja sprememba, ki jo zakon 
prinaša, je ta, da bomo morali vse 

neporabljene državne pomoči vrniti 
v proračun. Podjetje HTZ kot držav-
no pomoč dobiva odstopljena sred-
stva v višini 7 MIO in subvencije v 
višini 400.000 EUR. Dosedanji zakon 
je predvideval, da smo lahko državno 
pomoč, ki je nismo uspeli porabiti, 
akumulirali in jo porabili v naslednjih 
letih, po novem to več ne bo mogoče. 
Vse državne pomoči se po novem se-
števajo. Porabiti jih bo treba v skladu 
z novo zakonodajo, ki opredeljuje do-
voljeno porabo. Investicije so tudi po 
novi zakonodaji dovoljena poraba, 
vendar samo v tistih podjetjih, ki 
zaposlujejo najmanj 50 % invalidov. 
HTZ je veliko in raznoliko podjetje, 
ki veliko investira v različne stroje, 
stavbe in druge pripomočke za lažje 
delo svojih zaposlenih. S tega vidika 
smo tovrstno spremembo ocenili kot 
prednost in se tudi zato odločili za 
dvig odstotka invalidov s 40 na 50 
%. Tako tudi s porabo ne bomo imeli 
težav.
Naslednja pomembna sprememba 
posega na področje kvot. Tu sta 
upoštevana dva vidika. Prvi nare-
kuje vsem invalidskim podjetjem 
pogostejše poročanje v Sklad RS. Po 
novem bodo morala poročati vsake 
tri mesece in ne več enkrat letno, 
kot je to bilo do sedaj. Marsikdo si je 
prejšnji zakon razlagal po svoje in tu-
kaj je prihajalo do zlorab. Novi zakon 
vse skupaj ureja bolj disciplinirano in 
dosledno, kar je vsekakor pravilno. 
Naslednji vidik na področju zagota-
vljanja nadomestnih kvot so posre-
dovalne ali posredniške storitve in 
storitve preprodaje blaga, ki se po 
novem ne bodo štele v invalidske 
kvote.

Kako smo se v obeh 
podjetjih pripravili na ta 
zakon?
Idej in scenarijev je bilo več, vendar 
smo se na koncu odločili za možnost, 

ki najmanj posega v strukturo zapo-
slenih. S 1. januarjem 2012 bomo v 
HTZ dodatno zaposlili 50 invalidov. 
S trga dela bomo v nove programe, 
ki so jih naši komercialisti uspešno 
pridobili in omogočajo dodatno 
zaposlovanje, zaposlili 30 delavcev. 
Izpostavil bi varovanje v TEŠ, pranje 
za slovensko vojsko, lakiranje, delo 
v Studiu HTZ ipd. 20 delavcev s 
statusom invalida bomo prezaposlili 
iz Premogovnika Velenje, kar je v 
skladu s sporazumom, sklenjenim 
med HTZ in PV. Prezaposlili bomo 
tiste delavce, ki imajo status invalida 
in delajo na tistih delovnih mestih, 
ki spadajo v obseg dejavnosti, ki jo 
opravljamo tudi v HTZ. S temi delav-
ci so bili opravljeni razgovori in s 1. 
januarjem prehajajo v podjetje HTZ.
S tem datumom bo HTZ imel 864 
delavcev, od tega 433 invalidov, 
kar predstavlja 50,1 odstotka vseh 
zaposlenih. Smo na meji, kar pri 
nadaljnjem kadrovanju zahteva veliko 
pozornost, da ne pademo pod ta 
odstotek.

Ali se zaposlenim 
invalidom z novim 
zakonom kaj spremeni?
Na samo delo invalidov novi zakon 
ne vpliva, tudi njihove pravice in 
obveznosti se ne spremenijo. Spre-
membe bodo vidne pri invalidskih 
podjetjih, saj bodo le-ta imela več 
zaposlenih invalidov, dobivala pa 
bodo manj odstopljenih sredstev. 
Državna pomoč na invalida se zmanj-
šuje za 25 odstotkov, kar bo za vsa 
invalidska podjetja dodaten izziv. V 
HTZ bomo to poskušali nadomestiti 
z večjo produktivnostjo zaposlenih, 
uvajanjem programov z večjo dodano 
vrednostjo, ukinjanjem manj dono-
snih programov itd.

Slobodan Mrkonjić
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1. decembra letos je pričela v Premogovniku Velenje z delom 3-članska Uprava, ki je bila imenovana na 16. 
redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje 21. novembra 2011. Funkcijo predsednika Uprave je tako 
nastopil dosedanji direktor dr. Milan Medved, mesto člana Uprave je zasedel dr. vladimir Malenković in 
mesto članice Uprave – delavske direktorice vodja Splošno-kadrovskega področja sonja kugonič.

Predsednik uprave bo pokrival temeljno dejavnost – premogovništvo, strategijo družbe in Skupine PV, razvoj, 
tehnično področje, internacionalizacijo, IT, organizacijo, član uprave področje ekonomike, financ ter upra-
vljanja odvisnih in pridruženih družb, članica uprave – delavska direktorica pa bo delovala v skladu z Zako-
nom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (84. člen ZSDU).
Uprava je mandat nastopila za dobo petih let.

Nova Uprava
Premogovnika Velenje

Z veseljem v šolo tudi z vašo pomočjo
Skupina Premogovnik Velenje je skupaj z drugimi družbami skupine HSE ponovno pristopila k 
dobrodelni novoletni akciji, v okviru katere smo tokrat zaposlene prosili, da pobrskajo za šol-
skimi potrebščinami, ki jih njihovi otroci ne potrebujejo več. Slogan letošnje akcije je bil »Moja 
šolska torbica = tvoja šolska torbica«, saj se zavedamo, da nakup šolskih potrebščin za marsikate-
ro družino predstavlja veliko finančno breme. 

Že v preteklem letu smo s številnimi zbranimi didaktičnimi igračami in knjigami prižgali v otro-
ških očeh iskrice vznemirjenja ter sreče in prepričani smo bili, da jih bomo tudi tokrat. Ponovno 
ste znali prisluhniti stiskam, potrebam in željam tistih, ki jim življenje ne prizanaša, ter tako 
pripomogli, da smo dobrodelno akcijo uspešno pripeljali do konca.
Z vašo pomočjo smo zbrali 23 nahrbtnikov, številne zvezke, barvice, različna pisala, peresnice, 
šolske copate, mape, skratka vse tisto, kar omogoča otrokom, da lažje opravljajo svoje šolske 
obveznosti.

V Skupini Premogovnik Velenje smo se odločili, da bomo zbrane šolske potrebščine podarili 
Rdečemu križu Velenje, Območnemu združenju Rdečega križa Slovenije, ki bo poskrbel, da jih 
bodo prejeli otroci iz socialno ogroženih družin, torej tisti, ki jih resnično potrebujejo. 

Metka Marić
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Zbrane je nagovoril predsednik 
Uprave Premogovnika velenje dr. 
Milan Medved in poudaril, da je 
težko le v nekaj minutah zajeti delo 
in dogodke enoletnega obdobja, 
sploh če vemo, da je bilo leto 2011 
za Premogovnik Velenje v marsičem 
prelomno. Dr. Medved je dodal: 
»Številnih odličnih rezultatov in 
izjemnih dosežkov, po katerih smo 
v okolju vedno bolj prepoznavni, 
ne bi bilo, če ne bi imeli potrebnega 
strokovnega znanja. Danes, ko je 
praznik izobraževalnih dosežkov, je 
prav, da še posebej izpostavim zasluge 
Izobraževalnega centra Premogov-
nika Velenje, ki skrbi za potrebno in 
nenehno izobraževanje zaposlenih. 
V našem podjetju, morda zaradi 
same posebnosti dela, dajemo res 

Sv. Barbara 
v Premogovniku Velenje
4. decembra goduje sv. Barbara, zavetnica rudarjev. Ob tem prazniku v Skupini Premogovnik 
Velenje že vrsto let slavimo znanje in pripravimo slovesnost s podelitvijo priznanj sodelavkam in 
sodelavcem, ki so v zadnjem letu s študijem ob delu dosegli vsaj visoko stopnjo izobrazbe. Teh je 
bilo letos 15, slovesnost pa smo pripravili 1. decembra v Muzeju premogovništva Slovenije.

velik poudarek tradiciji. To kažemo 
tudi s to prireditvijo ter z vsakole-
tno organizacijo Skoka čez kožo. 
Verjamem, da ste ponosni na to, da 
ste del te sredine, saj to dokazujete s 
svojo prisotnostjo tudi danes.« Ob tej 
priložnosti je dr. Medved v zahvalo 
za uspešno izveden IV. mednarodni 
rudarski kongres Balkanmine, ki je 
potekal med 18. in 20. oktobrom letos 
v Ljubljani, članom organizacijskega 
odbora podelil posebna priznanja in 
spominska darila iz ksilita.

Premogovnik Velenje 
ob prazniku sv. Barbare 
prvi na svetu prejel 
mednarodni certifikat ISO 
50001
V okviru praznovanja sv. Barbare sta 

Premogovnik Velenje – kot prvi pre-
mogovnik ter ena prvih energetskih 
družb na svetu – in njegova hčerinska 
družba HTZ Velenje prejela certifikat 
ISO 50001 za upravljanje z energijo. 
Certifikat je podelil direktor sloven-
skega inštituta za kakovost in mero-
slovje Igor likar, ki je ob tem dejal: 
»V 20 letih poslovanja smo podelili že 
preko 1500 certifikatov za sisteme vo-
denja in to sta prvi in drugi certifikat, 
ki ga podeljujemo za sistem upravlja-
nja z energijo po mednarodnem stan-
dardu ISO 50001, ter prvi na svetu za 
ta sistem med premogovniki. S tem 
certifikatom Premogovnik Velenje 
izkazuje svojo okoljsko in družbeno 
odgovornost. Je dokaz, da podje-
tje obvladuje in še izboljšuje svoje 
poslovanje.« Premogovnik Velenje je 
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v svojo strategijo zapisal trajnostni 
vidik delovanja in ga tudi uresničuje. 
Prav zaradi tega se proizvodnja odvija 
v skladu z načeli trajnostnega razvoja, 
pri čemer upoštevamo in delujemo v 
skladu s sistemom vodenja kakovosti, 
sistemom ravnanja z okoljem ter sis-
temom varnosti in zdravja pri delu po 
zahtevah standardov ISO 9001, ISO 
14001 ter OHSAS 18001. Z name-
nom še učinkovitejšega upravljanja z 
energijo smo letos pristopili vpeljavi 
sistema upravljanja z energijo po 
mednarodnem standardu ISO 50001 
in s tem še dodatno potrdili energet-
sko učinkovitost v podjetju. 
notranje certifikacijske presoje v 
Pv in Htz
8. in 9. novembra letos je v Premo-
govniku Velenje in njegovi hčerinski 
družbi HTZ Velenje potekal 2. del 
certifikacijske presoje po standardu 
ISO 50001:2011 za pridobitev certi-
fikata sistema upravljanja z energijo. 
Presojo je izvajal Slovenski inštitut za 
kakovost in meroslovje SIQ. Presoja 
je potekala po skrbno načrtovanem 
programu, zajela pa je vsa glavna 
področja v obeh podjetjih. Zunanji 
presojevalci pooblaščene inštitucije 
SIQ so preverjali skladnost sistema 
upravljanja z energijo s standardom 
in smernicami, ki smo si jih v podje-
tju predpisali.
Predsednik Uprave Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved je ob tem 
dodal: »Z uspešno zaključeno zuna-
njo presojo v Premogovniku Velenje 
in naši hčerinski družbi znova doka-
zujemo, da sta tako Premogovnik kot 
HTZ dobro organizirani podjetji, ki 

imata ustrezno urejeno poslovanje, 
trajnostno naravnan odnos do okolja 
in v katerih veliko pozornosti po-
svečamo gospodarnemu ravnanju z 
energijo. Certifikat, ki smo ga prejeli 
danes, je rezultat našega zavedanja, 
da danes podjetje, ki ni energetsko 
učinkovito, ne more biti poslovno 
uspešno, obenem pa je tudi nadgra-
dnja obeh priznanj za energetsko 
učinkovito podjetje in energetsko 
najbolj prodorno podjetje. Vse to so 
pomembna izhodišča za doseganje 
konkurenčnosti na odprtem trgu ele-
ktrične energije tudi v prihodnosti.«
Učinkovita raba energije je danes 
nujna tako na področju trajnostnega 
razvoja in družbene odgovornosti kot 

Letos je ob delu višjo stopnjo izobrazbe pridobilo 15 sodelavk in sodelavcev.

tudi na področju stroškovne učinko-
vitosti. S pravilnim upravljanjem lah-
ko ustvarimo velike prihranke, s tem 
pa vplivamo na uspešnost poslovanja 
podjetja. V Premogovniku Velenje 
smo na osnovi energetskih vidikov 
določili naslednje cilje: varčna in 
učinkovita raba energije za obstoječe 
tehnološke procese, z ukrepi učinko-
vite rabe energije dosegati prihranke 
pri uporabi energije, investiranje 
v nove, energetsko varčne sisteme, 
vzbujanje zavesti o energetski varč-
nosti pri zaposlenih, ločeno merjenje 
porabe po uporabnikih in tehnologi-
jah ter učinkovit nadzorni sistem.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Premogovnik Velenje – kot prvi premogovnik ter ena prvih energetskih družb na 
svetu – in njegova hčerinska družba HTZ Velenje prejela certifikat ISO 50001 za 
upravljanje z energijo. 
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Januar

Vstopili smo v 136. leto delovanja Premogovnika Velenje.

Na delovnem obisku so bili predstavniki turškega rudnika, 
pokazali smo jim Velenjsko odkopno metodo produkcije 
premoga.

V Muzeju premogovništva Slovenije smo pripravili 
sprejem ravnateljev in predstavnikov izobraževalnih 
institucij Šaleške doline.

Zagnali smo novo visečo dizelsko lokomotivo Scharf, 
dolžine 37 metrov, s katero smo bistveno povečali 
zmogljivost in zanesljivost transporta materiala in ljudi.

Z namenom ločenega zbiranja odpadkov 400 metrov pod 
zemljo smo na vseh zbirnih mestih in na vseh deloviščih, 
kar skupno znaša 15 lokacij v jami, namestili ustrezne 
koše.

RGP uspešno nadaljuje z deli pri izgradnji bloka 6 v 
Termoelektrarni Šoštanj.

Izvedli smo usposabljanje za notranje presojevalce.

Prenovili smo garderobe in kopalnice nadzorno-
tehničnega osebja.

Februar

V Vili Široko pri Šoštanju je potekala predstavitev knjige 
Mejniki, v kateri so predstavljeni najpomembnejši mejniki 
v zgodovini Premogovnika Velenje.

Pred vhodom v jamo smo namestili ogledala z različnimi 
napisi, ki naj bi pripomogla kvarnemu delu.

Potekal je zaključek natečaja SAŠA inkubatorja 
»Zmagovalna ideja 2010« z razglasitvijo zmagovalcev.

V Kulturnem domu Šoštanj je potekala prireditev 
Inovator leta, na kateri smo podelili nagrade najboljšim 
inovatorjem, promotorjem inovacijske dejavnosti 
in najboljšemu področju oz. organizacijski enoti v 
Premogovniku Velenje in HTZ Velenje.

PV Invest je bil uspešen na javnem razpisu za pridobitev 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, saj jim je 
uspelo pridobiti 11 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Podelili smo potrdila SIQ – Slovenskega inštituta za 
kakovost in meroslovje novim notranjim presojevalcem 
za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008, sistem 
ravnanja z okoljem po ISO 14001:2004 ter sistem varnosti 
in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001:2007.

26. februarja je potekal 79. občni zbor Prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva (PIGD) Premogovnik 
Velenje.

Marec

Mednarodna revizija zalog je potrdila naše izračune 
o količinah premoga v pridobivalnem prostoru 
Premogovnika Velenje za potrebe delovanja TEŠ 6.

Premogovnik Velenje je prejel nagrado za najbolj  
prodorno energetsko podjetje En.odmev  2011 v razredu 
velikih podjetij.

Potekal je 9. redni občni zbor Športnega društva Skupine 
Premogovnik Velenje.

Na delovnem obisku so bili predstavniki mednarodnega 
raziskovalno-razvojnega (R & D) projekta CoGasOUT, 
ki ga koordinira fakulteta Imperial College London in 
katerega projektni partner je tudi Premogovnik Velenje.

Potekala je že 14. Strateška konferenca Skupine 
Premogovnik Velenje, na kateri smo obravnavali aktualne 
razvojne projekte, pregledali razvojne načrte družb znotraj 
Skupine  Premogovnik Velenje ter poslovanje v letu 2010 
in poslovni načrt za 2011.

Na Golteh je potekalo že drugo srečanje rudarskih in 
gorskih reševalcev, ki se ga je udeležilo 38 reševalcev 
Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje in 14 
reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije.

V Domu kulture Velenje je potekal 4. občni zbor Kluba 
upokojencev, na katerem so pregledali delovanje kluba v 
preteklem letu ter določili plan dela in finančni plan za 
leto 2011.

Premogovnik Velenje se je uvrstil na ugledni seznam 
petdesetih najbolje ocenjenih slovenskih družb v letu 
2010, ki ga je objavila Bonitetna hiša i v Ljubljani.

Prvi na svetu smo podzemno pridobivanje premoga na 
svoji spletni strani predstavili na virtualni način. 

Zimsko-letni turistični center Golte je na 20. izboru za 
naj smučišče, ki ga pripravljata uredništvo oddaje Dobro 
jutro Slovenija in podjetja Alpe Adria Media Marketing, 
osvojil  prvo mesto v kategoriji srednje velikih smučarskih 
centrov. 

Potekala je konstitutivna seja novoizvoljenega vodstva 
Sindikata Premogovnika Velenje.

April

Na konferenci Dnevi energetikov v Portorožu je 
Premogovnik Velenje prejel laskavi naziv Energetsko 
najbolj učinkovito podjetje v kategoriji velikih podjetij, 
energetski menedžer leta pa je postal Rajko Pirnat iz 
Premogovnika Velenje.

V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje sta potekali 
zunanji presoji sistemov vodenja.
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Projekt Premogovnika Velenje »Podzemna pustolovščina 
v Velenju«, ki je nastal v sodelovanju s Turistično-
informacijskim centrom MO Velenje, je postal finalist 
izbora Evropska destinacija odličnosti 2011.

12. aprila je bila v Vili Široko redna letna skupščina 
Društva inženirjev in tehnikov Skupine Premogovnik 
Velenje.

Muzej premogovništva Slovenije se je uspešno predstavil 
na celjskem sejmišču v okviru strokovnega sejemskega 
četverčka, ki ga sestavljajo 9. sejem PLAGKEM, 5. sejem 
GRAF & PACK, 11. sejem FORMA TOOL in 4. sejem 
LIVARSTVO.

HTZ Velenje je s podjetjem BSH Hišni aparati podpisal 
izvajalsko pogodbo za izgradnjo nadzidave hale PM – BSH 
v Nazarjah vrednosti nekaj čez 1 mio EUR.

Maj

Prvič v zgodovini Premogovnika smo 12. maja pripravili 
koncert godbenikov v rovih Muzeja premogovništva 
Slovenije v Velenju, 180 metrov pod zemljo.

Organizirali smo skupno prostovoljno udarniško akcijo 
vseh zaposlenih, ki se jo je udeležilo 1.600 zaposlenih iz 
Premogovnika Velenje ter hčerinskih družb HTZ Velenje, 
PV Invest, RGP in Gost.

RGP je pridobil posel sanacije podgradnje in izvedbe 
drenažnih vrtin v drenažnem rovu pod odlagališčem Boršt 
v Žirovskem Vrhu.

V Premogovniku Velenje smo odprli stalno postavitev 
reševalne opreme, ki so jo v preteklosti in vse do danes 
uporabljali člani Jamske reševalne čete. 

Junij

Aktiv delovnih invalidov Premogovnik Velenje je obeležil 
30 let delovanja.

Rudar Premogovnika Velenje Simon Rožič je v prvem 
ciklu glasovanja vseslovenskega socialnega projekta 
»Heroji za vse čase« postal zmagovalec v skupini Rudarji 
in drugouvrščeni na skupni lestvici.

Člani Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje so 
postali absolutni prvaki Športnega srečanja skupine HSE.

V okviru obiska slovenske vladne delegacije v Indiji 
je Premogovnik Velenje 14. junija v Delhiju s Skupino 
Fairwood podpisal sporazum o skupnem nastopu na 
indijskem trgu.

V Restavraciji Jezero je potekalo že tradicionalno srečanje 
upokojencev Premogovnika Velenje, ki so se upokojili 
med 1. junijem 2010 in 31. majem 2011.

HTZ Velenje je za najboljše inovacije v SAŠA regiji za 
leto 2010 osvojil zlato priznanje za Drobilnik premoga 
PV–HTZ, Premogovnik Velenje pa dve srebrni za 
inovaciji Mehanizirana podgradnja jamskih prog s 
pomočjo podajalnika lokov PL08–PV in Avtomatizacija 
transporterjev premoga na pripravskih deloviščih.

V Premogovniku Velenje smo v sodelovanju s HTZ 
Velenje izdelali novo vrtalno garnituro za izdelovanje 
odvodnjevalnih vrtin, ki je bil eden izmed 55 izdelanih 
produktnih izdelkov projekta Razvoj novih tehnologij in 
opreme za jamsko vrtanje (RIP).

Na Mestnem stadionu v Velenju je ob dnevu rudarjev 
potekal že 16. Mednarodni atletski miting.

Julij

V Domu kulture Velenje je potekala slovesnost za 
zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje, ki so dopolnili 
10-, 20-, 25- in 30-letnico delovne dobe, ter za jamske 
reševalce s stažem v Jamski reševalni četi, daljšim od petih 
let.

1. julija je na Mestnem stadionu potekal že 51. Skok čez 
kožo, s katerim smo obeležili tudi 50. obletnico skokov. V 
rudarski stan smo sprejeli 41 novincev ter že četrto leto 
zapored razglasili naj sodelavce oziroma sodelavke in naj 
skupine v Skupini Premogovnik Velenje.

Družbeniki so 6. julija podpisali pogodbe za izvajanje in 
financiranje razvojno-raziskovalnega projekta Razvojni 
center energija.

V prostorih Reševalne postaje Premogovnika Velenje 
je potekalo izobraževanje vseh zaposlenih o uporabi in 
postopku nameščanja novih samoreševalnih aparatov tipa 
FASER SR-K30A.

V času kolektivnih dopustov smo v Premogovniku Velenje 
v neverjetnih 14 dneh popolnoma prenovili kopalnico 
za tuširanje s sanitarijami, po skoraj 25 letih intenzivne 
uporabe.

V Pralnici perila HTZ je bila vzporedno s prenovo 
kopalnic izvedena izboljšava mikroklime.

Od 18. julija do 29. julija smo imeli kolektivni dopust.

Julij 2011 je bil prvič v zgodovini Premogovnika Velenje 
mesec brez nezgod.

Avgust

Na 14. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, 
ki je bila 9. avgusta 2011, so nadzorniki zaključili razpisni 
postopek za mesto direktorja Premogovnika Velenje in 
po pregledu razpisne dokumentacije za naslednje 4-letno 
obdobje za direktorja Premogovnika Velenje imenovali dr. 
Milana Medveda.

Uprava Premogovnika Velenje je objavila spremembe in 
dopolnitve Statuta družbe.

V HTZ Velenje so skupaj s poslovnimi partnerji tako 
doma kot iz tujine razvili novo športno plastenko 
AquaVallis Oko.

Na območju izgradnje novega jaška NOP 2 je 
potekala skupna reševalna vaja Jamske reševalne čete 
Premogovnika Velenje in Gorske reševalne službe – 
Postaja Celje, v kateri so prikazali postopek reševanja iz 
globin novega jaška.
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Že petič zapovrstjo so Gaberke gostile srečanje preseljenih 
z območja rudarjenja Premogovnika Velenje.

Na izredni seji Sveta Mestne občine Velenje so se 
člani in članice Sveta seznanili z Vizijo dolgoročnega 
razvoja družbe Premogovnik Velenje, d. d., in Skupine 
Premogovnik Velenje ter sprejeli uradno stališče lokalne 
skupnosti do predstavljenega dokumenta.

HTZ Velenje je 24. avgusta s tehničnim pregledom 
uspešno zaključil dela za izgradnjo nadzidave hale PM – 
BSH v Nazarjah.

Zadnji dan avgusta je potekala 18. Skupščina 
Premogovnika Velenje.

September

Premogovnik Velenje je bil najuspešnejši v Sloveniji pri 
črpanju evropskih sredstev iz Raziskovalnega sklada za 
premog in jeklo (RFCS).

Na HSE je potekala konstitutivna seja Nadzornega sveta 
Premogovnika Velenje, na kateri je bil za predsednika 
Nadzornega sveta družbe imenovan mag. Matjaž Janežič, 
za namestnico predsednika pa Irena Stare.

Člani Rudarskega okteta Velenje so se odzvali povabilu 
Comite d'Organisation d'Echanges Internationaux (COEI) 
in obiskali z Velenjem pobrateno francosko mesto Vienne.

Nogometaši Nogometnega kluba Rudar so obiskali 
varovance Varstveno-delovnega centra Ježek.

Muzej premogovništva Slovenije je v skladu s svojo novo 
celostno grafično podobo prenovil podobo spletne strani 
in izdal novo zloženko v sedmih jezikih.

Ob vstopu v šolske klopi smo ponovno obdarili prvošolce 
iz Mestne občine Velenje ter Občin Šoštanj in Šmartno ob 
Paki, prejeli so knjigo Neže Maurer Ti si moje srce.

Na stadionu ob Velenjskem jezeru je potekalo redno letno 
fizično in spretnostno testiranje jamskih reševalcev, ki se 
ga je udeležilo 105 udeležencev.

Studio HTZ je predstavil novo spletno stran.

Premogovnik Velenje se je uspešno predstavil na 
svetovnem rudarskem kongresu v Istanbulu.

V PV Centru starejših Zimzelen v Topolšici so pripravili 
dve svečanosti ob začetku uvajanja modela kakovosti za 
socialno-varstvene ustanove E-Qalin.

Pihalni orkester Premogovnika Velenje se je udeležil 3. 
Mednarodnega festivala zborov in orkestrov Cracovia 
Music Festival v Krakowu na Poljskem.

RGP je za Slovenske železnice uspešno saniral predore.

V fazi izvedbe sta bili montaži dveh novih odkopov v jami 
Pesje in jami Preloge, ki bosta nadomestila dosedanja 
odkopa.

Oktober

PV Invest je obnovil vrt Vile Mayer v Šoštanju.

Skupina Premogovnik Velenje je prejela priznanje za 
najbolj izvirno promocijo na sejmu ZEPS v Zenici v Bosni 
in Hercegovini.

V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju so 11. 
oktobra 160 metrov pod zemljo

Premogovnik Velenje, Skupina Fairwood, Cigler & 
partners in Chescor Capital podpisali sporazum o 
ustanovitvi skupnega podjetja Fairwood PV, ki bo imelo 
sedež v Singapurju.

Ob mesecu požarne varnosti je v Premogovniku Velenje 
potekala taktična vaja na objektu novega jaška NOP II.

Na Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi (SKOJ) je 
glasilo Rudar prejelo nagrado Papirus 2011 v kategoriji 
najboljša naslovnica ter 2. mesto v kategoriji najboljša 
fotografija.

12. oktobra je bil v Premogovniku Velenje, na odkopih in 
deloviščih Priprav, dosežen največji letošnji dnevni odkop 
premoga v višini 27 426 ton.

V Cankarjevem domu v Ljubljani je med 18. in 20. 
oktobrom potekal IV. mednarodni kongres rudarstva 
Balkanmine, ki je združil rudarsko stroko JV Evrope in 
katerega organizator je bil Premogovnik Velenje.

V PV Centru starejših Zimzelen so praznovali drugi 
rojstni dan.

Za izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem 
procesu smo pridobili potrdila o verifikaciji učnih mest za 
prenovljene poklice.

November

V PV Centru starejših Zimzelen v Topolšici so v okviru 
projekta Sadni gozd posadili oreh.

Na 16. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje 
so člani NS za dobo petih let imenovali tričlansko upravo 
v sestavi dr. Milan Medved (predsednik Uprave), dr. 
Vladimir Malenković (član Uprave) in Sonja Kugonič 
(članica Uprave – delavska direktorica).

V Premogovniku Velenje sta med 16. in 18. novembrom 
potekala verifikacija in delo pri mednarodnem projektu 
LOWCARB, s katerim želimo zmanjšati porabo energije in 
količine emisij toplogrednih plinov.

V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje je potekal 2. del 
certifikacijske presoje in tako smo prvi v Sloveniji in med 
prvimi na svetu pridobili mednarodni certifikat za sistem 
upravljanja z energijo po standardu ISO 500001.

V sejni dvorani Mestne občine Velenje je Premogovnik 
Velenje odprto za javnost predstavil vrhunske razvojne 
dosežke in rezultate, ki smo jih predstavili tudi na 
IV. mednarodnem kongresu rudarstva Balkanmine v 
Ljubljani.

Program Gradbeno in komunalno vzdrževanje družbe PV 

PODJETJE SMO LJUDJE
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Invest je dobil novo pridobitev – Rastlinjake jezero.

HTZ Velenje je v okviru projekta Priprava izpiralnih 
vod za mlekovode Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKRP) namestil enajstim kmetijskim 
gospodarstvom, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka, 
filtracijske sisteme AquaVallis.

Potekala je zaključna prireditev projekta Razvoj novih 
tehnologij in opreme za jamsko vrtanje, ki je rezultat 
sodelovanja 5 partnerjev, od katerih je Premogovnik 
Velenje nosilno podjetje.

December

Ob prazniku sv. Barbare je 1. decembra v Muzeju 
premogovništva Slovenije potekala slovesnost s podelitvijo 
priznanj sodelavkam in sodelavcem, ki so v zadnjem letu s 
študijem ob delu dosegli vsaj visoko stopnjo izobrazbe, ter 

podelitvijo certifikata ISO 50001 za upravljanje z energijo 
Premogovniku Velenje in HTZ Velenje.

Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je 
organiziralo že 7. tradicionalni štafetni tek sv. Barbare, ki 
je potekal v okolici Škalskega jezera v Velenju.

3. decembra je bila v Premogovniku Velenje zaključna 
reševalna vaja članov Jamske reševalne čete, na kateri je 
sodelovalo 114 članov čete.

Na dan odprtih vrat se je v Muzeju premogovništva 
Slovenije zgodila prva zaroka 160 metrov pod zemljo, 
ob prazniku sv. Barbare pa je bil v njem dosežen tudi 
rekordni dnevni obisk.

Zadnji delovni dan v Premogovniku Velenje in HTZ 
Velenje je bil 23. december.

Metka Marić

PODJETJE SMO LJUDJE
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Božo Mitrović – 
ljubi, da si ljubljen
Za našega tokratnega sogovornika lahko rečemo, da je izredno pozitivna oseba, družaben, dobro-
srčen in skoraj vedno nasmejan. 

Božo Mitrović je rosno mladost 
preživel v Bosni, v kraju Stanari pri 
Doboju. Tako kot mnogi pred njim 
je tudi on iskal izzive in priložnosti 
za boljše življenje, zato je leta 1977 
prišel v Velenje, kjer se je kot dijak 
v Rudarski šoli izučil za rudarja in 
se po končanem šolanju zaposlil v 
Premogovniku, v obratu Priprave. 
Žal so mu leta 1985 odkrili močno 
sladkorno bolezen, zaradi katere je 
bil iz jame premeščen na delo v HTZ, 
kjer je zaposlen še danes.
 ali hranite kakšno stvar iz 
mladih let?
Na žalost ne. Na mladost imam sicer 
zelo lepe spomine, vendar me na to 
obdobje veže le nekaj fotografij, ki jih 
skrbno hranim.

 katera je bila vaša najboljša 
ocena v osnovni šoli?
V šoli sem bil v povprečju dober 
učenec. Bile so tudi petke, vendar so 
v redovalnici prevladovale trojke.
 kdo je na vaši najljubši foto-
grafiji?
Na sliki so osebe, ki mi pomenijo 
največ. To je moja družina, ki mi je 
vedno stala ob strani; tudi takrat, ko 
sem zbolel za sladkorno boleznijo, so 
mi nesebično pomagali. Na sliki ob 
meni sta torej moja sinova Predrag in 
Marko ter soproga Zora.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Nič posebnega. Že vrsto let sem 
raznašalec pošte v podjetju HTZ. Po 
domače tej službi rečemo kurirska 

služba. S svojim delom sem zado-
voljen in ga z veseljem opravljam. S 
sodelavci se dobro razumemo, kar je 
zame zelo pomembno.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v dveh stavkih?
Zaposlen sem v invalidskem pod-
jetju HTZ, ki je sorazmerno veliko 
in raznoliko podjetje. Je podjetje z 
jasno vizijo in cilji, s svojim statusom 
skrbi, da imamo delavci z omejitva-
mi dostojno delo in življenje. Zaradi 
tega svoje podjetje spoštujem in sem 
ponosen, da sem zaposlen v njem.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Pri teh letih sem želel biti policist ali 
šofer. Nič od tega se mi ni uresničilo, 
za kar mi ni žal, saj sem s svojim po-
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klicem in delom zelo zadovoljen.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Pri svojem delu se vedno zanesem 
nase in na sodelavce, saj smo v kurir-
ski službi zelo dober in enoten tim, ki 
svoje delo opravlja zelo uspešno.
 kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate?
Zaradi bolezni sem pri športnih ak-
tivnostih dokaj omejen. V preteklosti 
sem se rekreiral veliko več, predvsem 
v malem nogometu, kjer sem bil član 
ekipe, ki je več kot 20 let nizala tudi 
dobre rezultate. Po poškodbi kole-
na sem moral tovrstno rekreacijo 
opustiti. Kljub bolezni in poškodbi 
pa vseeno zelo rad kolesarim ali grem 
na daljši sprehod po prekrasni okolici 
našega Velenjskega jezera. Veliko 
igram tudi namizni tenis.
 katero besedo bi pripisali sebi: 
reklamacija, kulinarika, reinkarna-
cija, rekreacija? In zakaj?
Zagotovo bi izbral rekreacijo. Še ve-
dno se veliko ukvarjam z njo, kolikor 
mi le zdravje in čas dopuščata.
kje bi živeli, če bi se vam izpolnile 
sanje?
 V kratkem se bom upokojil. 
Moja velika želja je, da bi se po 

upokojitvi z ženo preselila na obrobje 
mesta, v manjši bivalni vikend. Moje 
sanje so skromne, mogoče se mi tudi 
uresničijo.
 v kateri kulturni ustanovi vas 
lahko največkrat srečamo?
Največkrat me lahko srečate v špor-
tnih ustanovah. Velikokrat sem v 
Rdeči dvorani, kjer s prijatelji igramo 
namizni tenis.
 Čim več daješ, tem več imaš. se 
strinjate?
Se strinjam, vendar menim, da to ne 
drži vedno. Tega bi se morali držati 
vsi in bi življenje vsem nam bilo dosti 
lepše.
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Največ od vsega mi pomeni moja 
družina. Prihajam iz okolja, kjer smo 
vedno dajali veliko pozornost družini 
in družinskim vrednotam. 
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Sem deloven, pošten in trmast. Me-
nim, da lahko to potrdijo tudi vsi, ki 
me poznajo.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Nič ne bi spreminjal. Zadovoljen sem 
s tem, kar sem, kot tudi s tem, kar 
sem v življenju dosegel.

 kateri moto vas spremlja skozi 
življenje?
Ljubi, da si ljubljen. Želi drugemu to, 
kar si želel tudi sebi.

Slobodan Mrkonjić

Božo s svojo družino, na katero je zelo ponosen.

Božo v mlajših letih s soprogo Zoro.
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K tehtni in lažji odločitvi za poklic 
gotovo pripomore predstavitev 
želenega poklica v kar se da realnem 
okolju. V ta namen smo v Premogov-
niku Velenje skupaj z Rudarsko šolo 
Šolskega centra Velenje v petek, 9. 
decembra 2011, organizirali pred-
stavitev najbolj tipičnih rudarskih 
poklicev, možnosti štipendiranja in 
zaposlovanja in ogled nekaterih zu-
nanjih lokacij Premogovnika Velenje 
in HTZ Velenje. Obiska se je udele-
žilo 47 učencev zaključnih razredov 
iz okoliških občin, njihovi starši in 
svetovalni delavci.
V imenu Premogovnika Velenje je 
obiskovalce pozdravil in nagovoril 
boris Potrč, vodja Izobraževalnega 
centra, ki je povedal, da vedno višje 
število zainteresiranih dijakov za po-
klice v rudarstvu in sorodne poklice 
kaže na to, da se za prihodnost pre-
mogovništva v Šaleški dolini ni bati. 
»V Premogovniku Velenje se zaveda-
mo, da so zaposleni najpomembnejši 
kapital podjetja, zaradi česar tudi 
namenjamo veliko skrb izobraževa-
nju in usposabljanju. Izobraževanje 
je pomemben segment usposabljanja, 
saj se odraža na več področjih. Med 
njimi tudi na področju štipendiranja, 
kjer je Premogovnik s hčerinskimi 
družbami vedno zelo aktiven. Po leto-
šnjih anketah pa je med 70 podjetji 
v Sloveniji zasedel 6 mesto po številu 
kadrovskih štipendij. Ne glede na 
trenutno gospodarsko krizo v svetu 
Premogovnik ni zmanjšal števila šti-
pendij; trenutno štipendiramo okoli 
150 dijakov in študentov,« je še dejal 
Potrč, ki je vsem devetošolcem zaželel 
uspešen zaključek osnovne šole. 
V imenu Šolskega centra Velenje se je 
Premogovniku Velenje kot pomemb-
nemu partnerju v izobraževalnem 
procesu zahvalil ravnatelj rudarske 
šole mag. albin vrabič, ki je dejal: 
»Vesel sem, da čedalje več mladih 

Obisk devetošolcev v 
Premogovniku Velenje
Izbira poklica in nadaljnjega šolanja je gotovo tema številnih pogovorov med devetošolci, njiho-
vimi starši, učitelji in svetovalnimi delavci. Odločitev za poklic pri tej starosti gotovo ni lahka; na 
tehtnici so želje, nagnjenja in sposobnosti za določen poklic, (marsikdaj) tudi vpliv in želje staršev, 
možnosti zaposlitve, možnosti za nadaljnje šolanje in še katero vprašanje se v zvezi z izbiro lahko 
zastavi.

prepoznava, da sta poklica geostroj-
nik-rudar in geotehnik perspektivna 
poklica. Premogovnik Velenje, kot 
eden najsodobnejših rudnikov s 
podzemno eksploatacijo na svetu, 
potrebuje visoko usposobljene kadre 
omenjenih profilov. To usposobljenost 
zagotavlja Rudarska šola v sodelova-
nju s Premogovnikom, kjer potekata 

Obiska se je udeležilo 47 učencev zaključnih razredov iz okoliških občin, njihovi 
starši in svetovalni delavci.

celoten praktični pouk in praktično 
usposabljanje z delom. Verjamem, 
da se bo veliko osnovnošolcev, ki so 
obiskali Premogovnik Velenje, vpisalo 
v Rudarsko šolo in pozneje tudi dobilo 
delo v Skupini PV.«

Majda Lampret
Slobodan Mrkonjić

V imenu Premogovnika Velenje je obiskovalce pozdravil in nagovoril Boris Potrč, 
vodja Izobraževalnega centra, 
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Zeleno dvorano so 15. decembra 
2011 zasedli sodelavke in sodelavci, 
ki so uspešno opravili pripravniške, 
strokovne in nadzorniške izpite. 30 
sodelavcev je opravilo pripravniški 
izpit, nadzorniški strokovni izpit 4 in 
strokovni izpit za strojnika izvoznega 
stroja GHH pa 1 sodelavec. 
Napredek v življenju dosežemo z ra-
doživim poletom in marljivim delom, 
z novimi vizijami in utemeljenimi 
načrti. Začetno navdušenje ni dovolj, 
da bi našo življenjsko barko pripe-
ljalo do cilja. Izogibamo se poletnim 
nevihtam, ki pihljajo veliko močneje 
in naredijo več škode, kot veter svežih 
idej. Ostajamo na svoji poti in jadra 
nenehno polnimo z novim, svežim 
vetrom. 

Vsak šteje, vendar je 
pomembno timsko delo
 »Ko že vsi vedo, da se nekaj ne da 
narediti, pride nekdo, ki tega ne ve in 
to naredi.« S to Einsteinovo modro in 
zelo pomenljivo mislijo se je strinjal 
tudi predsednik Uprave Premogovni-
ka Velenje dr. Milan Medved: »To bi 
lahko postal naš novi slogan, saj nam 
vsako leto uspe nemogoče, namreč 
da z manj zaposlenimi dosežemo za-
stavljene proizvodne cilje. S takšnimi 
dogodki, kot je sprejem pripravnikov, 
kažemo, da nam je vsak posame-
znik pomemben in da računamo na 
vsakogar, ki bo dodal svoj doprinos 
k uspešnosti podjetja. Pri našem 
delu je zaradi specifičnosti poklica 
izjemno pomembno, da delujemo 
kot dobro uigrana ekipa, kot moštvo, 
zato je prispevek vsakega od vas zelo 
pomemben. Dela bo v prihodnje še 
več, kajti takšen tempo razvoja, visok 
nivo tehnologije opreme in odlično 
znanje zaposlenih zahtevajo veliko 
angažiranje, nenehen trud, izobraže-
vanje in lastno iniciativo, če želimo, 
da bo Premogovnik Velenje uspešno 
podjetje tudi v naslednjih desetletjih. 

Zaposleni smo 
najpomembnejši kapital
V Premogovniku Velenje se zavedamo, da je znanje zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika, 
in da znanje potrebujemo, da izboljšamo prihodnost, ker bomo v njej preživeli ostali del življenja 
mi in za nami še naši otroci, vnuki ... 

Pred nami in vami je še veliko izzivov 
in še več dela, kar nas veseli, saj delo 
za nas ostaja vrednota.« 
Predsednik Uprave Premogovnika 
Velenje dr. Milan Medved se je zahva-
lil Izobraževalnemu centru Skupine 
Premogovnik Velenje in mentorjem, 
ki so s trudom in znanjem pripomo-
gli k temu, da so mlade sodelavce 
pripravili na bodoče odgovornosti in 
pripravnikom še zaželel: »Današnja 
priznanja sprejmite kot izziv in se 
novih zadolžitev in nalog lotite čim 
prej, da bo naša Skupina Premogov-
nik Velenje še uspešnejša.«
Naložba v znanje je temelj priho-
dnosti, česar se zavedajo vsi, ki so 
pripravniške izpite uspešno opra-
vili. Pripravniški izpit za rudarja so 
opravili: Uroš Matavž, Aleš Pokleka, 
Teodor Strmčnik, Haris Kahrimano-
vić, Marino Srebre, Boris Cerkovnik, 
Klemen Podveržen, Nejc Lampreht 
in Danijel Juvan. Pripravniški izpit za 
geotehnika je opravil Jure Obu. Pri-
pravniški izpit za rudarskega tehnika 
sta opravila Sašo Mećava in Dražen 
Kuzmić. Pripravniški izpit za strojne-
ga mehanika so opravili 4 sodelavci, 
in sicer Miran Kumer, Dejan Džajić, 

Dejan Ramšak in Asmir Tatar. Pri-
pravniški izpit za strojnega tehnika so 
opravili: Tomislav Gajić, Sandi Kadić 
in Daniel Stankovič. Za elektrotehni-
ka je opravil pripravniški izpit Martin 
Založnik, za elektrikarja pa Aleksan-
der Lesnik in Damir Starina.
Pripravniški izpit 5. stopnje sta uspe-
šno opravila sodelavca Nina Krajnc 
in Aleš Zaplatič. Pripravniški izpit na 
višjem, visokem in univerzitetnem 
programu so uspešno opravili: Teo-
dor Jelen, Bogdan Videmšek, Matej 
Kladnik, Damir Lukavačkić, Urška 
Ferlin in Dejan Sever. Za nadzornika 
rudarskih del v metanski jami sta 
nadzorniški strokovni izpit uspe-
šno opravila Darian Božič in Franci 
Plevnik. Nadzorniški strokovni izpit 
za nadzornika strojnih del v metanski 
jami je uspešno opravil Sašo Plaznik, 
za nadzornika elektrodel v metanski 
jami pa Matej Špindler. Strokovni iz-
pit za strojnika izvoznega stroja GHH 
je uspešno opravil Franci Videmšek.

mag. Saša Jelen

30 sodelavcev je opravilo pripravniški izpit, nadzorniški strokovni izpit 4 in stro-
kovni izpit za strojnika izvoznega stroja GHH pa 1 sodelavec. 
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O Ivanu Atelšku lahko nedvomno 
zapišemo, da je bil velik vizionar 
in človek z izrednim pogumom in 
odločnostjo ter z izjemnimi sposob-
nostmi voditelja, ki je svoje ideje več 
kot uspešno uresničeval. Gorenje je 
pod njegovim vodstvom iz majhne 
delavnice postalo mednarodno prizna-
no podjetje, v začetku izključno na 
podlagi lastne inovativnosti. Zavedal 
se je, da moderne tehnologije prina-
šajo razvoj in napredek, ko se o tem 
v naši državi še ni govorilo. Dobro je 
vedel, da se ugled znamke povečuje s 
kakovostjo izdelkov, na kateri je gradil 
uspešnost družbe. 
Oče Gorenja, ene najuspešnejših 
slovenskih gospodarskih družb, je bil 
najprej njegov upravitelj, ko je to za-
poslovalo komaj deset ljudi, nato pa 26 
let njegov direktor. Podjetje je zgradil 
po evropskih standardih, zaradi česar 
je Gorenje prebrodilo krizo v osem-
desetih letih prejšnjega stoletja, krizo 
ob izgubi jugoslovanskih trgov v letu 
1991 in se tudi danes uspešno spopada 
z gospodarsko recesijo. S podjetjem je 
sodeloval tudi po upokojitvi in je vse 
do konca budno spremljal dogajanje, 
povezano z njim – vse do lanskega 
leta je bil tudi član Nadzornega sveta 
družbe Gorenje.
V Šaleški dolini in tudi širše je bil v 
zadnjem desetletju prepoznaven tudi 
po tem, da je sodeloval pri njenem na-
stanku, predvsem pa spodbujal idejo 
o izgradnji bloka 6 Termoelektrarne 
Šoštanj, ki bo v svoji življenjski dobi 
porabil ves razpoložljivi lignit, hkrati 
pa daje dolgoročno perspektivo tudi 
delovanju Premogovnika Velenje. Vse 
do zadnjega se je Ivan Atelšek zanimal 
za vlogo in pomen Premogovnika 
Velenje, še posebej pa se je veselil ra-
zvojnih dosežkov in predvsem vstopa 
Premogovnika v mednarodni prostor. 
Podpiral je tudi projekt hitre ceste 3. 
razvojne osi, saj se je že v času, ko se je 
pričelo graditi Velenje, dobro zave-

Ivanu Atelšku v slovo
1928–2011
6. december 2011 je tako kot pred sedmimi leti Nestla Žganka s seboj odpeljal še enega pomemb-
nega člana naše Šaleške doline – Ivana Atelška. Človeka, ki je velenjskim rudarjem skupaj z zapo-
slenimi v Gorenju pomagal zgraditi Velenje in soustvarjal njegov razvoj.

dal, da so za njegov razvoj potrebne 
urejena komunalna infrastruktura in 
sodobne cestne povezave. Po njegovih 
besedah bi moral biti razvojni cikel 
enak po vseh regijah, saj je v Šaleški 
dolini, Zgornji Savinjski dolini in na 
Koroškem doma izredno pomembna 
industrija za celotno državo.
Spodbujal je inovativnost in odpr-
tost ter predvsem vztrajnost pri delu. 
Krasil ga je tudi prav poseben socialni 
čut za delavca, za vse zaposlene in za 
prihajajoče rodove, ki jim je potrebno 
zagotoviti delovna mesta. Morda se 
ga bodo prav po teh lastnostih ljudje 

najbolj zapomnili. 
»Človek mora nekaj pustiti za sabo,« 
je dejal letos, ko je postal častni občan 
Mestne občine Velenje. In Ivanu 
Atelšku je to tudi uspelo, saj bo za 
seboj pustil resnično veliko zapuščino. 
Svoje delo. Številne dosežke. Mnogo 
uresničenih idej. Mogoče tudi kakšno 
neuresničeno, ker včasih v okolju tudi 
ni našel pravega posluha za vse ideje, 
saj je bil Ivan Atelšek s svojim vizio-
narstvom daleč pred časom, v katerem 
je živel ...
dr. Milan Medved, predsednik Uprave 

Premogovnika Velenje

Ivan Atelšek (drugi z leve) ob odprtju izvažalnega nadkopa v Pesju leta 1972.

Ivan Atelšek ob Nestlu Žganku na Skoku čez kožo leta 1972
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IVAN ATELŠEK 
se je rodil 21. avgusta 1928 v Prihovi. Pred drugo svetovno vojno se je izučil za ključavničarja. Leta 1944 se je 
pridružil partizanski vojski. Leta 1949 je opravil delovodsko šolo. 5. aprila 1953 je postal upravitelj Kovinskega in 
eksploatacijskega podjetja Gorenje v vasi Gorenje (sedanja Občina Šmartno ob Paki). Prelomnico v delovanju pod-
jetja predstavlja začetek proizvodnje štedilnikov na trda goriva. V letu 1960 je podjetje preneslo proizvodnjo v stare 
kopalnice Rudnika lignita Velenje. Od takrat naprej je tovarna Gorenje napredovala do ene vodilnih tovarn gospo-
dinjskih aparatov v Evropi in svetu. Bila je zasnovana na evropskih standardih in se uvršča v sam vrh evropskih in 
svetovnih proizvajalcev bele tehnike. 

Gorenje je bilo dopolnitev energetske in premogovniške dejavnosti v Šaleški dolini. Poleg tega, da je zaposlovalo 
veliko število občanov, je Gorenje odgovorno prispevalo k razvoju občine Velenje. Tudi danes je Gorenje podjetje, ki 
v Šaleški dolini zaposluje največ delavcev.

Ivan Atelšek je podjetje Gorenje najprej vodil kot upravitelj in potem kot direktor od leta 1953 do leta 1979. Imel je 
vizijo, pogum, odločnost in sposobnosti voditelja. Ob sebi je znal zbrati in motivirati skupino sodelavcev, s katerimi 
je ob naklonjenosti okolja (sodelovanje in dopolnjevanje z direktorjem Premogovnika Velenje in kasnejšim predsed-
nikom občinske skupščine Velenje Nestlom Žgankom) uspel iz vaške delavnice ustvariti tovarno, ki je v najboljših 
časih zaposlovala kar okoli 20 tisoč delavcev po vsej Jugoslaviji. Gorenje je bilo prepoznavno velenjsko in slovensko 
podjetje v Evropi in svetu.

Za svoj prispevek k razvoju Gorenja in slovenskega gospodarstva je Ivan Atelšek dobil številne domače in tuje 
nagrade za gospodarstvenike, med drugim nagradi Avnoj in Kraigherjevo nagrado. V letu 2008 mu je predsednik 
Republike Slovenije dr. Danilo Türk podelil zlati red za zasluge za dolgoletno uspešno delo in velik osebni prispevek 
h krepitvi gospodarskega razvoja v Sloveniji, mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana pa mu je istega leta za 
vizionarsko delo pri ustvarjanju razvojne strategije in inovacijske kulture podelila medaljo Janeza Vajkarda Valva-
sorja za gospodarstvenike. Mestna občina Velenje mu je za izjemne gospodarske dosežke ter za zasluge pri razvoju 
in uveljavitvi Velenja v slovenskem in mednarodnem merilu septembra 2011 podelila najvišje občinsko priznanje – 
naziv častni občan Mestne občine Velenje.

Vabilo Društva šaleških likovnikov

Društvo šaleških likovnikov vabi v svoje vrste nove člane. Društvo deluje v Šaleški dolini in njeni okolici, sedež ima 
v Velenju (Titov trg 4). V svojih umetniških vrstah združuje posameznike iz različnih okolij, poklicev, interesov, 
izkušenj, umetnostnih pogledov in znanj. S svojo številčnostjo (več kot 80 članov) in pripravljenostjo sodelovanja na 
različnih prireditvah in ob različnih priložnostih je društvo pomemben nosilec kulturnega dogajanja v dolini. 
Društvo si za svoje člane prizadeva ustvariti dobre razmere, širiti poskuša splošno likovno razgledanost in spodbuja 
h kreativnemu in individualnemu ustvarjanju z delavnicami, v katerih poleg spoznavanja likovnih osnov, vzpodbuja 
udeležence, da iščejo svoj lastni likovni izraz.
V letu 2012 pripravljamo v društvu tečaje risanja (mentor: prof. Tone Rački), slikanja (mentor: akademski slikar 
Stojan Knežević), oblikovanja keramike in kiparstva. 
Delavnice bodo organizirane v Vili Rožle.
Pričetek delavnic in kotizacija bosta objavljena na društveni spletni strani www.likovniki.si, po 3. januarju 2012. 

Vabljeni!
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UNIDO je specializirana agencija 
Združenih narodov, ki spodbuja ra-
zvoj industrije za zmanjšanje revščine 
na svetu tako, da vključuje vse možne 
globalizacijske, tehnološke in okoljske 
vidike. Njena naloga je spodbujanje 
in pospeševanje trajnostnega razvoja 
v državah v razvoju in gospodarstvih 
v prehodu. S pomočjo globalnih virov 
ter strokovnega znanja si prizadeva 
za izboljšanje življenjskih razmer v 
najrevnejših državah sveta.
V zadnjih letih se UNIDO aktivno 
osredotoča na zmanjšanje svetovne 
revščine. Njene storitve temeljijo na 
globalnem forumu, t. i. širjenju znanj, 
in na povezovanju z industrijo. Kot 
tehnološka agencija pri tem nudi 
tehnično podporo in dejavnosti za 
izvajanje projektov. Danes je UNI-
DO priznana kot zelo pomembna in 
specializirana agencija za dejavnosti 
na področju zmanjšanje revščine v 
povezavi z uvajanjem proizvodnje de-
javnosti, spodbujanjem vključevanja 
držav v razvoju v svetovno trgovino, 
spodbujanjem okoljskega trajnostne-
ga razvoja v industriji in izboljševa-
njem dostopa ter rabe energije.
Njena dolgoročna vizija je prizade-
vanje za svet priložnosti s pravičnim 

HTZ oddal ponudbo za 
čiščenje pitne vode v Keniji
Organizacija združenih narodov oz. njena Agencija za industrijski razvoj (krajše UNIDO) je oktobra 
letos izdala javni razpis za nakup neodvisne mobilne enote (krajše NME) za čiščenje pitne vode iz 
vodnjakov v afriški državi Kenija in se ob tem tudi direktno obrnila na podjetje HTZ Velenje, saj 
smo pred dvema letoma razvili enoto, ki ustreza pogojem razpisa. 

napredkom in da postane zmanjševa-
nje revščine naš skupni globalni cilj 
oziroma odgovornost.
Javni razpis za čiščenje pitne vode v 
Keniji predvideva dobavo, monta-
žo, zagon in usposabljanje na NME 
ter zagotavljanje rezervnih delov za 
obdobje dveh let. Lokacija montaže 
je predvidena poleg osnovne šole 
Chipande v Watamu-Rida regiji, od-
daljeni 100 km severno od glavnega 
Kenijskega pristanišča Mobasa. 

Neodvisna mobilna enota AquaVallis

Nov prodajni model programa AquaVallis™
Dejstvo je, da je pitna voda v Sloveniji vse bolj oporečna, prav zato je 
pomembno, da poskrbimo za svoje zdravje in pijemo čisto vodo. 
Zakaj bi se soočali s problemom mikrobiološke oporečnosti, vodnega 
kamna, mehanskih delcev, previsoke vsebnosti klora in drugih škodljivih 
kemijskih elementov, če vse to lahko preprečimo z uporabo filtracijskih 
sistemov AquaVallis™? 
Program AquaVallis je v obdobju zadnjih dveh let prodal nekaj več kot 
350 filtracijskih sistemov. Žal se je izkazalo, da stranke, ki kupijo filtracij-
ski sistem, le-tega slabo vzdržujejo. 
Zato smo se v podjetju HTZ Velenje odločili dopolniti naš prodajni pro-
gram z najemom filtracijskega sistema AquaVallis.
Prednosti najema so: ni začetne investicije, najemodajalec skrbi za 
vzdrževanje sistema in menjavo filtrskih vložkov celotno obdobje najema, 
izvedena je strokovna montaža in opravljena dezinfekcija filtracijskega 
sistema.
Z novim prodajnim modelom bomo svojim strankam zagotovili nizke 
stroške uporabe, ki so v današnjih časih še kako pomembni. S strokovno 
vgradnjo pa dajemo garancijo na zadovoljstvo svojih strank. 
Vsem svojim strankam nudimo tudi enomesečno brezplačno testiranje 
filtracijskega sistema. 
Filtracijski sistem DUO 5K je sestavljen iz dveh ohišjih. V prvem ohišju 
je nameščen kombiniran mehansko/oglen filtrski vložek, ki poleg me-
hanskih nečistoč odstranjuje tudi klor, slab okus in deloma pesticide. 
V drugem ohišju je nameščen mikrobiološki filtrski vložek, ki iz vode 
odstranjuje bakterije, mikroorganizme, viruse in težke kovine. 
Vse dodatne informacije dobite na brezplačni modri številki 080 81 89 in 
na spletni strani www.aquavallis.com.

Urška Dokl

Iz podjetja HTZ Velenje smo konec 
meseca novembra oddali ponudbo za 
eno NME in če bo ta sprejeta, bo po-
trebno celoten posel izvesti do konca 
julija 2012. 
Ne glede na končni izid si štejemo 
v čast, da nas je k sodelovanju pri 
razpisu povabila tako pomembna 
svetovna tehnološka agencija, kot je 
UNIDO.

mag. Aleš Dremel
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RES PIJETE DOVOLJ ČISTO VODO?

NAJEM FILTRACIJSKEGA SISTEMA

Prvi v Sloveniji vam ponujamo

• 99.99-odstotno odstranjevanje bakterij, 
   virusov in spor,
• učinkovito odstranjevanje težkih kovin,
• izboljšan okus in vonj vode.

1. mesec BREZPLAČNO
Izkoristite možnost

brezplačnega testiranja

Filtracijski sistem Aquavallis omogoča:

Cena 11,40 evra (vključen DDV) zajema mesečni najem 
filtracijskega sistema AquaVallis DUO 5K z vključeno montažo ter 
menjavo filtrov za celotno odbobje najema. Nudimo tudi mesečni 
najem filtracijskega sistema AquaVallis TRIO 10 z vključeno 
montažo ter menjavo filtrov za celotno obdobje najema za samo 
15 evra (vključen DDV).

samo 11,40 evra

www.aquavallis.si
HTZ Velenje, I. P., d. o. o. 080 81 89

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

VEDNO ČISTA VODA
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Pogovarjali smo se z Brigito Kropu-
šek Ranzinger, direktorico Ljudske 
Univerze Velenje.
Zadali smo si, da bomo za nas in 
naslednje rodove v Sloveniji zasadili 
2 milijona rastlin z užitnimi plodovi, 
listi, koreninami in semeni. Torej eno 
drevo na prebivalca. Veliko je govora 
o tem, kaj zdrava prehrana sploh 
je. Mi ne dvomimo, da je pravkar 
utrgan ekološki sadež z avtohtonega 
drevesa najboljše, kar lahko ljudje 
naredimo zase. Prepričani smo tudi, 
da je cvetoča češnja lepša od vseh 
okrasnih dreves. Trendi, ki vodijo od 
globalizacije k samooskrbi, kažejo, da 
bo okrasno drevje počasi potrebno 
zamenjati s takim, ki ima neskončen 
donos. Naše poslanstvo je, da o tem 
prepričamo tudi druge.
Vesela sem, da županov, direktorjev, 
ravnateljev in otrok o pomenu akcije 
ni bilo potrebno posebej prepričevati. 
Z velikim veseljem so zavihali rokave 
in se akciji pridružili kar z lopatami.
Resnično presenečeni pa smo bili, ko 
so nas pričeli klicati direktorji uspe-
šnih domačih podjetij, da bi se pro-
jektu z veseljem pridružili. Prva sta 

Premogovnik Velenje s 
hčerama spet prvi
Na martinovo se je v SAŠA regiji odvijala prav posebna akcija. Koordinator projekta Sadni gozd 
Ljudske univerze Velenje je skupaj z vsemi župani SAŠA regije in vsemi osnovnimi šolami v Mestni 
občini Velenje posadil kar 420 sadnih avtohtonih dreves. K akciji so pristopili tudi številni drugi 
javni zavodi in podjetja.

Neodvisna mobilna enota AquaVallis

bila direktorica podjetja PV Center 
Zimzelen in direktor podjetja RGP.
Kot ste v Rudarju že brali, so v PV 
Centru Zimzelen ob drugem roj-
stnem dnevu posadili oreh. Zaposleni 
podjetja RGP pa so posadili kar 58 
avtohtonih jablan – vsak zaposleni 
eno drevo.
Idejo za projekt smo zasnovali skupaj 
z našimi udeleženci v neformalnem 
izobraževalnem programu. Finan-
cer Martinove akcije je bila Ljudska 
univerza Velenje. Pripravlja pa se že 
nova zasaditev. Tako bomo pomladi 
skupaj s partnerji, med katerimi je 
tudi Premogovnik Velenje, zasadili 

Praznik svete Barbare na Ponikvi pri Žalcu

V nedeljo, 4. decembra, smo se pri farni cerkvi na Ponikvi pri Žalcu zbrali 
že na petem tradicionalnem srečanju aktivnih in upokojenih rudarjev ob 
prazniku naše zavetnice sv. Barbare. Maše se je udeležilo 46 rudarjev in 
rudark v uniformah. Župnik Tone Krašovec je vodil bogoslužje v Cerkvi 
sv. Pankracija in poudaril, kako pomembno poslanstvo opravljamo ru-
darji pri svojem delu. Potem je nastopil Harmonikarski orkester Barbara 
Premogovnika Velenje, ki je navdušil poslušalstvo v polni cerkvi. Sledilo 
je druženje rudarjev ob tradicionalni »knapovski« malici in pivu. Svoj 
nastop so nadaljevali harmonikarji, prireditev pa so popestrili še pevci 
Okteta Zavodnje. Ob tej priliki se lepo zahvaljujemo Premogovniku Vele-
nje, ker nam je omogočil izposojo rudarskih uniform. Tako smo lahko na 
dostojen in lep način praznovali god naše zavetnice.

Srečko Lednik,
vodja organizacijskega odbora

Tematsko učno pot Sadni gozd na de-
gradiranih površinah Premogovnika 
Velenje. Sofinancer pomladne akcije 
in ustanovitve Fundacije Sadni gozd 
je LAS – Društvo za razvoj podeželja 
Šaleške doline.
Najpomembnejše vprašanje v tokra-
tnem Rudarju je: »ALI STE VI ŽE 
POSADILI SVOJE DREVO?« Da se 
boste lažje odločili, katero je pravo 
za vas in kakšne koristi prinaša, vas 
bodo s cvetočim pomladnih drevjem 
na poti ob jezeru čakale tudi te table.
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Okoljski predpisi – problem 
ali izziv 
Vsakodnevno nas mediji zasipajo z novicami o okolju, bodisi z okoljsko problematiko ali novimi 
dosežki, ki prispevajo k izboljšanju okolja. Nesporno je dejstvo, da se je z intenzivnostjo razvoja 
tehnologije pričela tudi zgodba o odnosu do okolja, ki je sprva zaostajala za razvojem tehnologije, 
danes pa že lahko rečemo, da stopa v korak z njo.

Prav zaradi tega ostajajo tudi v 
sedanjem času še nerešene zadeve iz 
preteklosti, istočasno pa je potrebno 
bdeti in slediti novim, ki jih prina-
šajo nove tehnologije ali zahteve na 
področju okolja. Spremljanje doga-
janja na področju okolju je potrebno 
na vseh ravneh, od svetovne do tiste v 
podjetjih ali celo pri posamezniku.
Segment, ki mu je poleg ostalih 
pomembnih dogajanj na področju 
okolja potrebno slediti, je zagotovo 
okoljska zakonodaja. Vstop Slovenije 
v Evropsko unijo je pomenil tudi 
spremljanje, spreminjanje, prilaga-
janje in spoštovanje predpisov, ki 
nastajajo na tej ravni. Kaj pa pravza-
prav to pomeni za podjetje? V prvi 
vrsti je pomembno, da podjetje pozna 
svojo tehnologijo in skozi to prepo-
zna tudi svoje vplive na okolje ter 
okoljske predpise, ki jih je potrebno 
upoštevati. Ključnega pomena je tudi 
jasno izražena razvojna strategija 
podjetja vključno z jasnimi cilji na 
področju odnosa do okolja. Slednje je 

pomembno tudi pri spremljanju za-
konodajnih zahtev s področja okolja, 
ki jih družba PV Invest izvaja za Pre-
mogovnik Velenje in HTZ Velenje. 
V množici predpisov je treba pre-
poznati tiste, ki so pomembni za 
izvajanje procesov. Spremljanje in 
seznanjanje z novostmi ali spremem-
bami zakonodaje je urejeno z obraz-
cem 435 – Obvestilo o spremembi 
zakonodajnih in drugih zahtev. Na 
obrazec se vpisujejo osnovni podatki 
o predpisu, poda kratka vsebina pred-
pisa, opredeli okoljsko področje ter 
glede na potrebe opredeli tudi more-
biten ukrep. Obvestila se posredujejo 
odgovornim osebam za izvajanje 
procesa, ki so dolžne obvestilo pregle-
dati, ukrepe iz obvestila izvesti in o 
tem tudi podati povratno informacijo 
odgovorni osebi za spremljanje pred-
pisov o izvedbi ukrepa oz. imple-
mentaciji v prakso. Pri vključevanju 
predpisa v proces pa je najpomemb-
nejše sodelovanje med poznavalcem 
procesa in poznavalcem predpisa. Za-

kaj? Pravzaprav predvsem zato, da se 
proces čim bolj pravilno prilagodi na 
dane zahteve predpisa. Tukaj pa kljub 
temu pogosto nastopijo težave, ker so 
predpisi nerazumljivi ali medseboj-
no neusklajeni. Ne glede na pogoste 
nejasnosti pri vpeljevanju predpisov v 
prakso lahko ugotovimo, da smo bili 
do sedaj pri svojem delu uspešni. 
Evropske in nacionalne razvojne 
strategije in programi usmerjajo 
razvojne strategije podjetij kot tudi 
spremembe predpisov na področju 
okolja. Spremembe torej lahko pri-
našajo problem ali pa prinašajo izziv, 
kakor to pač vzamemo. Verjamem, da 
bomo vedno bližje uspehu, če bomo 
v potrebnih spremembah videli izziv. 
Menim, da je ključ do uspeha na 
področju ravnanja z okoljem v upo-
števanju smernic, sledenju predpisov, 
izobraževanju in nepogrešljivem 
sodelovanju.   

Irena Podgoršek

Leto, ki se izteka, je bilo za vse selekcije 

NK Rudar Velenje 
na vseh področjih zelo uspešno.
Veseli in zadovoljni smo predvsem zaradi vas, saj nas spremljate in ste z 
nami povsod.

V letu, ki prihaja, želimo vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Vele-
nje predvsem veliko zdravja, osebne sreče in zadovoljstva, rudarjem v 
črnih rovih pa vsak dan srečno vrnitev v krog družine.
Vesele in prijazne praznike vam želimo, v letu 2012 pa vabljeni v našo 
družbo na stadion ob jezeru, da bomo skupaj dokazovali, da zmoremo 
in znamo doseči še več.

NK Rudar Velenje

Vodstvo 
Ženskega 
nogometnega kluba 
Rudar Škale,
trenerji in igralke želimo 
vsem zaposlenim v Skupini 
Premogovnik srečne božične 
in novoletne praznike, v letu 
2012 pa obilico uspehov!  

ŽNK Rudar Škale
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Od tečaja polstenja do 
polstenih jaslic
Pri iskanju primernih programov, v katere bi lahko aktivno vključili stanovalce PV Zimzelen, sta se 
dve sodelavki v začetku oktobra udeležili mednarodnega festivala polstenja v Selnici ob Dravi ter 
tečaja suhega in mokrega polstenja.

Uporabnost izdelkov in primernost 
dejavnosti sta nas prepričali, tako da 
smo v PV Zimzelen 17. novembra 
v sodelovanju s podjetjem Soven iz 
Selnice ob Dravi v naši večnamen-
ski dvorani organizirali delavnico 
suhega polstenja. Nanjo smo povabili 
ženske, ki rade ustvarjajo z volno in 
rokami. Prišlo jih je 21, delavnice 
pa so se udeležile tudi naše sodelav-
ke, predvsem gospodinje/strežnice. 
Udeleženke delavnice so spoznale 
osnove suhega polstenja, skoraj vse 
pa so izrazile interes za nadaljevalno 
delavnico mokrega polstenja.
Gospodinje/strežnice so v to prijetno 
ročno spretnost, pri kateri mehka 
ovčja volna, umirjene barve in prosta 
pot za ustvarjalnost spodbujajo vse 
čute, uvedle že tudi nekaj stanovalk in 
stanovalcev.

Polstenje ali filcanje
Ročno polstenje volne je ena najsta-

rejših tehnik tekstilne umetnosti in 
prijetna rokodelska aktivnost, ki se 
je lahko vsak nauči in jo uporablja. 
Izdelki iz polsti so lahko lepo darilo 
(figurice, rože, nakit) ali uporabni kos 
oblačila, torbica, copati. 
Kot je povedala Marija Srblin iz 
Sovena, je zanimanja za polstenje v 
zadnjem letu zelo veliko. »Pozitivna 
učinka te ročne spretnosti sta pred-
vsem ustvarjalnost in zadovoljstvo 
nad lastnim izdelkom, ki je bodisi 
uporaben kot oblačilo, bodisi okra-
sek, nakit. Ljudje najraje izdelujejo 
copate, ker so zelo prijetni za nošenje, 
topli in pospešujejo krvni obtok.
Polstenje ima tudi terapevtske učinke. 
Krepi ročne spretnosti, umirja um. 
Zato je primerno za vse starostne 
skupine; začenjajo že triletni otroci, 
srednja generacija ustvarja uporabne 
izdelke, pri starejših pa je prijetna 
popestritev prostega časa, ki pomirja 
in daje občutke ugodja.«

Polsteni novoletni okraski
Največja radost polstenja je v lepoti in 
izvirnosti vsakega izdelka. Pri tem je 
največje navdušenje pokazala gospo-
dinja v PV Zimzelen Ana Sedar, ki 
se je neutrudno lotila dela in v nekaj 
tednih pripravila razstavo polstenih 
izdelkov. Še več: dala je ideji, da bi 
za letošnjo novoletno okrasitev PV 
Zimzelen izdelala jaslice ter okraske 
za osrednjo jelko.
»Prva moja ideja je bila izdelava 
jaslic, druga pa, da bi izdelali 150 
polstenih angelov – za vsakega stano-
valca PV Zimzelen enega. Vesela sem, 
da smo se znova izkazali kot zelo 
povezan tim, saj so mi pri delu na po-
moč priskočile sodelavke iz več služb 
PV Zimzelen in tudi stanovalci. Ni jih 
malo, ki so poskusili mokro polstenje 
in bili nad tem navdušeni, saj je to 
odlična terapija za njihove roke,« je 
dejavnost predstavila Ana Sedar.

Diana Janežič

Pobudnica izdelave jaslic in novoletnih okraskov je bila gospodinja Ana Sedar.
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Evropsko prvenstvo v krosu 
Velenje je v nedeljo, 11. decembra, gostilo že 18. Evropsko prvenstvo v krosu, ki je ena najpo-
membnejših atletskih tradicionalnih prireditev v Evropi, organizirana enkrat letno in tako eden 
najpomembnejših projektov Evropske atletske zveze. 

Na edinstvenem prizorišču ob Ve-
lenjskem jezeru, ki leži v saniranem 
eksploatacijskem območju Premo-
govnika Velenje, so se zbrali najboljši 
evropski tekači v teku na srednje 
in dolge proge ter se pomerili na 
odlično pripravljeni progi, ki v svetu 
atletike velja za eno izmed težjih. 
V Velenje je prišlo 479 atletov iz 33 
evropskih držav, ki so tekmovali v 
treh starostnih kategorijah. Prireditev, 
ki je bila množično obiskana, so go-
stila že mnoga velika evropska mesta, 
med drugim Dublin, Amsterdam, 
Bruselj, a nobeno dvakrat v tako krat-
kem času – Velenje je bilo gostitelj že 
leta 1999.

Največ medalj Veliki 
Britaniji 
Med državami udeleženkami je bila 
ponovno najboljša Velika Britanija, ki 
je najuspešnejša država na evropskih 
prvenstvih v krosu že od leta 2003, 
tokrat pa je bila njena bera medalj 
najžlahtnejša: 6 zlatih, 5 srebrnih in 

1 bronasta medalja. Druga najuspe-
šnejša država je bila Francija (2 zlati 
in dve bronasti medalji), pred Rusijo 
(1 zlata, 2 srebrni in 1 bronasta meda-
lja).
Medalje je osvojilo 11 držav. Sicer 
je 33 držav nastopilo tudi na lan-
skem evropskem prvenstvu v krosu 
v portugalski Albufeiri, to pa je tudi 
najvišja številka držav udeleženk do 
sedaj. Velenjsko prvenstvo je bilo 
rekordno po številu nastopajočih 
atletinj in atletov (479), v katego-
riji mladincev pa je tekmovalo 114 
atletov, kar je tudi najvišje število 
nastopajočih v katerikoli starostni 
kategoriji na evropskih prvenstvih v 
krosu doslej, tudi 93 mladink je za to 
kategorijo rekord.
Od 479 nastopajočih je v cilj proge ob 
Velenjskem jezeru prišlo 462 tekmo-
valk in tekmovalcev.

Premogovnik gostil 
predstavnike evropske in 
slovenske atletske zveze

Premogovnik Velenje je v petek, 9. 
decembra, v Muzeju premogovništva 
Slovenije v Velenju pripravil sprejem, 
ki so se ga udeležili organizatorji in 
funkcionarji Evropske atletske zveze, 
Atletske zveze Slovenije in Mestne 
občine Velenje. 
»Kdor želi biti uspešen v športu, 
potrebuje znanje, navdušenje in 
neizmerno voljo za uspeh, to pa so 
tudi lastnosti, s katerimi se lahko v 
Premogovniku Velenje popolnoma in 
v celoti poistovetimo. 136-letna prete-
klost je pognala globoke korenine ter 
z delom rok, znanjem in izkušnjami 
generacij rudarjev in drugih strokov-
njakov obrodila obilen sad, ne le za 
zaposlene v Premogovniku Velenje, 
temveč za celotno dolino,« je v svo-
jem nagovoru poudaril predsednik 
Uprave Premogovnika velenje in 
predsednik častnega odbora evrop-
skega prvenstva v krosu dr. Milan 
Medved. »V preteklosti smo postavili 
skupne temelje, ki danes predstavljajo 
trdni steber naše skupnosti. Premo-

TRETJI POLČAS
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govnik Velenje je namreč kot družbe-
no odgovorno podjetje globoko vpet 
v lokalno skupnost. Ne le sanacija 
okolja, vračanje novih, privlačnih 
vsebin in nove podobe v okolje, ki 
je turistično vse bolj zanimivo, za 
podjetje je značilen tudi posluh do 
društev, organizacij in posameznikov, 
pa naj gre za izobraževalno, kultur-
no, socialno ali športno področje. 
Sožitje med Premogovnikom Velenje 
in prebivalci je še kako pomembno 
in nujno za znosno sobivanje v tem 
okolju.« 
Predsednik Uprave dr. Milan Med-
ved je ob tem izrekel zahvalo vsem 
tistim, ki so z veliko naklonjenostjo 
sodelovali in pomagali pri izvedbi 
Evropskega prvenstva v krosu. V 
Premogovniku Velenje se namreč 
zavedamo, da je ključ za doseganje 
uspešnosti podjetja v ljudeh. Ljudeh, 
ki s svojo zavzetostjo in predanostjo 
uresničujejo zastavljene cilje – in 
takšni so bili nedvomno tudi organi-
zatorji prvenstva.

Tesna povezanost 
lokalnega okolja s 
športom
Da je atletika eden od osrednjih in v 
Sloveniji tudi zelo cenjenih športov, 
je dodal predsednik atletske zveze 
slovenije dr. Peter kukovica, na kar 

kažejo tudi odlični rezultati. 
»V Sloveniji imamo olimpijskega 
šampiona Primoža Kozmusa, imamo 
pa tudi mlade tekmovalce, ki so 
vedno bolj uspešni in že osvajajo 
medalje. Pri tem je zelo pomembno, 
da tudi lokalna skupnost in družbe, 
kot je Premogovnik Velenje, pod-
pirajo šport in društva, tako kot to 
velja za Velenje, kjer gre za najboljši 
atletski klub v Sloveniji. Ko so se 
odločili, da bodo kandidirali za 
izvedbo evropskega prvenstva v krosu 
prav v Velenju, smo jih podprli takoj 
– prepričani smo, da bo organizacija 
prvenstva odlična.« 
Hansjörg Wirz, predsednik evrop-
ske atletske zveze je povedal, da ni 
pogosto, da se dve prvenstvi odvi-
jeta na isti lokaciji v tako kratkem 
času.
»To je predvsem zasluga močne 
Atletske zveze Slovenije, za katero 
pa mora seveda stati tudi močan in 
uspešen klub. Ta pa ne bi mogel ob-
stati, če ne bi imel v lokalnem okolju, 
v gospodarstvu, močne podpore, za 
kar se še posebej zahvaljujemo Pre-
mogovniku Velenje.« 
Ob tej priložnosti je dr. Milan Med-
ved predsedniku eaz Hansjorgu 
Wirzu, predsedniku azs dr. Petru 
kukovici, generalnemu direktorju 

eaz Christianu Milzu, županu MO 
Velenje Bojanu Kontiču in pred-
sedniku organizacijskega odbora 
mag. Marjanu Hudeju podelil po-
sebna spominska darila – diamante 
iz ksilita, starega dva in pol milijona 
let, ki smo ga našli v nedrjih Šaleške 
doline. 

Pregled rezultatov po 
disciplinah:
Mladinke – Emelia Gorecka, brona-
sta z lanskega prvenstva, je po zelo 
hitrem drugem delu proge in odlič-
nem finišu zmagala pred Romunko 
Ioano Doaga, ločila ju je le sekunda. 
Tretje mesto je osvojila Amel Terzič iz 
Srbije, ki je odlična tekmovalka tudi 
na stezi. Ekipni vrstni red: zmaga Ve-
like Britanije pred Rusijo in Nemčijo. 
Razlika med ekipnimi zmagovalkami 
Britankami in drugo uvrščenimi 
Rusinjami (3 točke) je najmanjša v 
zgodovini. 
Mladinci – Ruski tekač v teku na 
3000 m z zaprekami Ilgizar Safiullin 
je tekel odlično in vseskozi nadzoro-
val svoj položaj. Mladi Anglež, ki bo 
v kategoriji mladincev lahko nastopal 
še prihodnje leto, Richard Goodman 
je v tesnem dvoboju na progi pre-
magal Rusa Vladimirja Nikitina, ob 
enakem času so odločale stotinke in 

Maskoti 18. evropskega prvenstva v krosu sta bila krtka Ligija.
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fotofiniš. Ekipna razvrstitev mladin-
ce je Veliki Britaniji prinesla drugo 
ekipno zmago dneva pred Rusijo in 
Francijo. 
Mlajše mladinke – Emma Pallant 
je zmagala za Veliko Britanijo pred 
presenetljivo drugo Naomi Taschi-
mowitz in Nemko Corrino Harrer, ki 
si je bron pritekla v finišu teka pred 
Britanko Stephanie Twell (ponovno 
so odločale stotinke, tokrat o bronu). 
V ekipni razvrstitvi je Britankam 
uspelo zmagati skoraj s popolnim 
rezultatom 14 točk, pred Nemkami in 
Portugalkami. 14 točk je daleč najpre-
pričljivejša ekipna zmaga na evrop-
skih prvenstvih v krosu do sedaj. 
Šteje seveda najmanj osvojenih točk, 
prejšnji najboljši rezultat pa je bil 22. 
Pallantova je osvojila prvo zlato za 
Veliko Britanijo v tej disciplini, prav 
tako pa se je zgodilo prvič, da zlato in 
srebro romata v isto državo. 
Mlajši mladinci – Evropski prvak 
v teku na 1500 m med mlajšimi 
mladinci Francoz Florian Carvalho 
je postal v svoji starostni kategoriji 
tudi Evropski prvak v krosu. Prema-
gal je Britanca Jamesa Wilkinsona 
in Evropskega prvaka med mlajšimi 
mladinci v teku na 10 kilometrov, 
Norvežana Norstadta Moena (ponov-
no izjemno tesna odločitev za bron, 
Nemec Richard Ringer je zaostal za 
nekaj stotink). Norveška je tokrat 
osvojila ekipno zlato pred Veliko 
Britanijo in Francijo. To je tretja zlata 
medalja v tej starostni kategoriji za 
Francijo. Chahdi, predhodnik in 
ekipni kolega Cravahla je prehodil 
podobno pot kot Carvahlo: oba sta na 
prvenstvu, preden sta postala evrop-
ska prvaka, dobro formo potrdila s 
srebrno medaljo. Tako je bil Carvalho 
v Albufeiri srebrn. Ekipno zlato je 
prvo zlato za Norveško na Evropskih 
prvenstvih v krosu.  
Članice – S super tekom in vodstvom 
od starta do cilja je zmagala Irka 
Fionnuala Britton. Drugouvrščena iz 
ING maratona v New Yorku Portu-
galka Dulce Felix je osvojila srebro, 
bron pa je šel v Veliko Britanijo – 
osvojila ga je Gemma Steel. Britanke 
so osvojile četrto ekipno zlato v 
Velenju pred Portugalkami in Nem-
kami. Zanimivo je, da so bile Fran-
cozinje četrte z enakim številom točk 
kot Nemke, a v tem primeru odloča 
boljša uvrstitev najslabše uvrščene 
tekmovalke od štirih v ekipi. Nemka 

je bila 30., Francozinja pa 34., zato 
je bron odšel v Nemčijo. Brittonova 
je osvojila šele drugo zlato medaljo 
za Irsko v osemnajstletni zgodovini 
Evropskih prvenstev v krosu. Prvo 
zlato medaljo za Irsko je osvojila 
McKiernanova na prvem Evropskem 
prvenstvu v krosu, ki je bilo leta 1994 
v Veliki Britaniji. Prvič se je zgodilo, 
da so vse ekipne naslove v ženskih 
tekih osvojile atletinje iste države, to 
je uspelo Britankam.
Člani – Če je med članicami Britto-
nova zmagala s solo tekom, je to med 
člani uspelo Belgijcu, rojenemu v 
Etiopiji, Atelawu Bekeleju, ki je pre-
magal Španca Ayada Lamdassema in 
presenetljivo tretjega Portugalca Jose-

ja Rocho. Devetkratnemu evropske-
mu prvaku v krosu Ukrajincu Sergiyu 
Lebidu se tudi drugi nastop v Velenju 
ni posrečil. Leta 1999 je končal kot 
sedmi, tokrat pa je po približno 6 
kilometrih odstopil. Francozi so 
uspeli ubraniti ekipno zlato, ki so ga 
osvojili lani v Albufeiri, pred Britanci 
in Španci. To je prvo zlato za Belgijo v 
članski konkurenci.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
Luka Steiner

Hansjörg Wirz, predsednik Evropske atletske zveze, predsednik Uprave 
Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in predsednik Atletske zveze Slovenije 
dr. Peter Kukovica

Slovenske uvrstitve

Člani: Boštjan Buč (AK Velenje), 51. mesto; Mitja Kosovelj, 57. mesto; 
Anton Kosmač, 59. mesto; Tomaž Pliberšek (AK Velenje), 67. mesto; 
Robert Kotnik, 68. mesto;
Članice: Sonja Roman, 29. mesto; 
Mlajši člani: Mitja Krevs, 69. mesto; Peter Oblak, 75. mesto; Vid Zev-
nik, 85. mesto; Rok Potočnik, 91. mesto; Gašper Bregar, 94. mesto;
Mlajše članice: Tina Berčič, 41. mesto;
Mladinci: Urban Jereb, 38. mesto (najboljša slovenska uvrstitev – mo-
ški); Rok Puhar, 62. mesto; Jan Dovč, 83. mesto; Davor Cimermančič, 
84. mesto;
Mladinke: Maruša Mišmaš, 21. mesto (najboljša slovenska uvrstitev – 
absolutno in ženske kategorije); Sonja Neger, 90. mesto; Jerneja Smon-
kar (AK Velenje), 91. mesto; Klara Ljubi, 92. mesto;
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Start teka mešanih ekip na 13-kilo-
metrski progi (4 krogi po 3,25 km) 
je bil pri pomožnem stadionu ob 10. 
uri. Vsaka ekipa je štela 4 člane, od 
teh je morala biti vsaj ena ženska. 
Tekmovanje je potekalo v absolutni 
kategoriji ter štirih posameznih kate-
gorijah: kategorija atletskih klubov in 
šol, kategorija do 119 let, kategorija 
od 120 do 199 let in kategorija nad 
200 let skupne starosti vseh štirih 
tekačev. 

AK Velenje najhitrejši
Zmagovalci absolutno so bili iz AK 
Velenje (S. Kurmanšek, J. Smonkar, 
J. Kramer in K. Kolar) s časom 47:11, 
sledil je Koroški atletski klub (B. Fu-
žir, P Lihteneger, T. Glavič in T. Grilc) 
s časom 47:54. Tretje mesto absolutno 
so osvojili ŠRK Celje – ledolomilci (S. 
Ivančič, D. Čičič Ocvirk, N. Butala in 
A. Pudgar) s časom 48:53.
V kategoriji atletskih klubov in šol je 
slavila ekipa Koroški atletski klub, v 
kategoriji do 119 let je slavila ekipa 
AK Velenje, v kategoriji od 120 do 
199 let je slavila Koroška ekipa. V 
kategoriji nad 200 let skupne starosti 
vseh štirih tekačev je slavila ekipa Ro-
žič I. Najstarejša ekipa Koroški tigri, 

Na 7. štafetnem teku sv. 
Barbare kar 232 tekačev
V nedeljo, 4. decembra 2011, je Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje priredilo 7. tradici-
onalni štafetni tek sv. Barbare, ki je potekal v okolici Škalskega jezera v Velenju, po tekaških poteh 
okoli ugrezninskih jezer Premogovnika Velenja. Skupno je tekmovalo kar 58 ekip oziroma 232 
tekačev.

ki je skupno štela 270 let, je pritekla 
46. mesto. Najmlajša ekipa, s komaj 
39 leti, je zasedla 54. mesto.

Iz Premogovnika dve 
ekipi
Velenjski rudarji so zasedli 9. mesto 
absolutno in 2. mesto v kategoriji nad 
200 let, kot ekipa Premogovnik I (čas: 
54:55), v sestavi: S. Barber, S. Meža, F. 
Podkrajšek in D. Kralj. Druga najbolj-
ša ekipa iz Premogovnika Velenje je 
bila ekipa Rudarski oktet (čas: 55:45), 
v sestavi: S. Mandič, M. Meža, T. 
Zupanc in S. Frankovič, ki je zasedla 
11. mesto absolutno in 3. mesto v 
kategoriji med 119 in 200 let.
V imenu organizacijskega odbora je 
robert lah, predsednik športne-
ga društva skupine Premogovnik 
velenje povedal, da je udeležba v le-
tošnjem letu rekordna: »V letu 2005, 
ko je bil tek sv. Barbare prvič organi-
ziran, je bilo samo 50 tekačev. Sedaj 
število tekačev vsako leto narašča. 
Zasluge za tako dobro obiskanost so 
v dobri organiziranosti, sproščenem 
vzdušju in dobro urejeni progi okoli 
jezera, ki tekače privlači v vseh letnih 
časih.« Tradicijo teka bodo nadalje-
vali tudi v prihodnjih letih, saj se je 

tek že tako dobro prijel med tekači, 
da so ga vpisali v svoj osebni tekaški 
koledar, kar je za organizatorje zelo 
vzpodbudno in jim daje zalet za orga-
nizacijo prihodnjih tekov sv. Barbare.

Želijo si še več tekačev in 
»kameradov«
stane Meža, gonilna sila teka sv. 
barbare, ki tudi sam teče že 19 let, je 
ob tem povedal, da ga veseli število 
prijavljenih, kar je za rekreativni tek 
več kot odlično in potrjuje dejstvo, 
da je tek sv. Barbare eden večjih v 
poplavi rekreativnih tekov v Slove-
niji: »V Športnem društvu Skupine 
Premogovnik Velenje bomo tudi v 
prihodnje nadaljevali s tem tempom 
in prisluhnili trendom na področju 
rekreacije. Letos smo več pozornosti 
posvetili prireditvenemu prostoru, ki 
je bil resnično zelo lepo pripravljen.« 
Letos je tekel v ekipi Premogovnik 
Velenje I, naši najboljši ekipi, kjer so 
vsi že večletni tekači. Že drugo leto 
imajo v ekipi »našo hitro Fani«, kot 
so poimenovali žensko predstavnico 
ekipe Fani Podkrajšek. Za prihodnja 
tekmovanja si je zaželel, da bi se še 
več nekdanjih sodelavcev in sedanjih 
upokojenih »kameradov« udeležilo 
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teka sv. Barbare, saj jih kar nekaj vsa-
kodnevno teče okoli jezera. »Srečam 
jih veliko, ko tečejo okoli jezera na 
naš tek pa ne pridejo,« je dodal ter se 
za pomoč zahvalil vsem članom Špor-
tnega društva Skupine Premogovnik 
Velenje, saj je tek sv. Barbare postal že 
velik organizacijski zalogaj.

Oktetovci lepo pojejo in 
hitro tečejo
Ekipo Rudarski oktet, ki je letos na 
teku tekmovala že tretjič, sestavlja-
jo trije že utečeni tekači ekipe in 
pomočnik. Predstavnica nežnejšega 
spola je hitra Sanja Mandić, oktetov-
ca Samo Frankovič in Marko Meža, 
na pomoč pa je pritekel dijak Tadej 
Zupanc, ki zamenjuje odsotnega 
oktetovca Domna Frankoviča, ki je 
na dan teka s preostalimi člani okteta 
pel pri maši v Vinski Gori velenjskim 
rudarjem na čast zavetnici sv. Barbari. 
Na lanskem teku so dosegli 8. mesto 
absolutno in bili najboljša ekipa iz 
Premogovnika Velenje.
»Barbarin tek je naš. Smo ponosen 
stanovski oktet, katerega člani smo 
tudi športniki. Tek poteka v tako va-
bljivem in urejenem okolju, da bi bilo 
škoda, če se ga ne bi udeležili. Zato 
sem letos aktiviral tudi naše otroke, 
ki so danes tekli v ekipi Škratki v 
kategoriji do 60 let in prehiteli kar 
22 ekip,« je povedal Marko Meža, ki 
pravi, da teče vsekakor manj, kot bi 
si želel. »Veseli me, da udeležba iz 
leta v leto raste in tudi konkurenca 

se krepi. Tu so atletski klubi, tekaške 
šole, društva in rekreativci. Barbarin 
tek je odlična priložnost prijetnega 
športnega druženja v sproščujočem 
okolju jezer, preizkus lastne fizične 
pripravljenosti, krepitev timskega 
duha, nadvse dobrodošli pa so tudi 
navijači ob progi, ki te ponesejo, ko 
črpaš zadnje atome moči. Opažam 
vse več obiskovalcev iz drugih krajev, 
ki se bodo tudi sicer zagotovo radi 
vračali v naše lepo okolje velenjskih 
jezer. Torej naj pridejo naslednje leto 
in sodelujejo tudi sami,« je zaključil 
in napovedal, da bodo tekmovali tudi 
prihodnje leto.

Kjer je volja, tam je pot
Najstarejša tekačica Kazimira Lužnik 
iz najstarejše ekipe Koroški tigri nam 
je zaupala, da teče že skoraj 30 let: 
»Skoraj vsak dan pretečem 5 do 10 

km. Začela sem teči pri 46. letih, saj 
sem ugotovila, da sem se bolje po-
čutila, če sem tekla. Sedaj izkoristim 
vsak dan in tečem.« Kazimira se ude-
ležuje raznih tekaških tekmovanjih v 
Sloveniji in tudi v tujini. Navdušila je 
tudi preostale družinske člane, vendar 
njih tekmovanja še niso premamila.
Vsak od tekmovalcev je prejel spo-
minsko medaljo, topel obrok in čaj. 
Prve tri ekipe v absolutni kategoriji so 
prejele pokal in medalje. Medalje so 
prejele tudi prve tri ekipe po tek-
movalnih kategorijah. Najmlajša in 
najstarejša ekipa sta prejeli praktična 
darila. Za udeležence teka so organi-
zirali tudi nepozabno podzemno pu-
stolovščino oziroma brezplačen ogled 
Muzeja premogovništva Slovenije.

mag. Saša Jelen

Stane Meža, gonilna sila teka sv. Barbare, ki tudi sam teče že 19 let

Pokali in medalje za najboljše ekipe
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Ponovno je bilo zelo svečano v cerkvi 
v Andražu nad Polzelo, saj je v soboto 
popoldan pri maši sodeloval tudi Pi-
halni orkester Premogovnika Velenje, 
ki je izredno popestril dogajanje. Do-
mači župnik Janez Furman je namenil 
veliko besed rudarskemu delu, poklicu 
in rudarjem, ki se jih je zbralo več kot 
30. Srečanje se je nadaljevalo v prosto-
rih Doma krajanov ob tradicionalni 
knapovski malici. 
V Vinski gori je nedeljsko mašo po-
pestril obisk Rudarskega okteta, ki je z 
zapetimi pesmimi polepšal praznični 
dopoldan. Tudi tu se je zbralo veliko 
uniformirancev, ki so srečanje nadalje-
vali v spodnjih prostorih Krsnikovega 
doma. Pri organizaciji je tako kod ve-
dno z veseljem sodeloval tudi domači 
župnik Tone Krašovec, ki je dejal, da 
je prav, da se rudarji srečujejo ob godu 
svoje zavetnice. Prav tako je poudaril 
velik pomen rudarskega poklica v naši 
regiji ter spoštovanje do rudarjev in 
njihovega težkega dela.
God sv. Barbare so praznovali tudi 
v cerkvi na Ponikvi pri Žalcu in tudi 
tu se je zbralo veliko uniformiranih 
rudarjev, ponosnih na svoj stan in 
poklic.
Tudi cerkev v Doliču - Šentflorjanu je 
bila v znamenju sv. Barbare, saj je tudi 
od tam in iz okoliških krajev veliko 
upokojenih rudarjev in aktivnih delav-
cev v Skupini Premogovnik Velenje.
Prav prijetno in prijazno je bilo v vseh 
krajih, kjer ljudje še vedno ponosni 
živijo za rudarje in z njimi. Povsod 
velja prepričanje, da je rudar pomem-
ben člen v življenju in delu tudi izven 
mestnega vrveža, kjer ne najdejo 
priložnosti, da bi se srečali ob godu 
zavetnice rudarjev.
V vseh krajih so se naši sedanji in nek-
danji sodelavci razšli v prepričanju, da 
bo leto kmalu naokoli in bodo imeli 
ponovno priložnost za srečanje, klepet 
ter tradicionalno knapovsko malico.

Drago Kolar

Svečanosti ob godu 
sv. Barbare
Zavetnica rudarjev sv. Barbara je tudi letos privabila v okoliške cerkve številne aktivne in predvsem 
upokojene rudarje, ki so ji ob njenem godu ponovno izkazali spoštovanje.

Svečanosti ob godu sv Barbare v Andražu nad Polzelo

Svečanosti ob godu sv Barbare v Vinski gori
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Prva zaroka 160 metrov 
pod zemljo
za posebno presenečenje je poskr-
bel obiskovalec, ki je v ligijevem 
salonu 160 metrov pod zemljo svoje 
dekle zaprosil za roko. to je bržko-
ne prva zaroka, ki se je zgodila tako 
globoko pod površino zemlje in 
vsekakor prva v Muzeju premogov-
ništva slovenije v velenju, v katerem 
se je sicer možno tudi poročiti, saj 
poskrbijo za nepozaben obred v 
podzemlju, kjer se je premogov-
ništvo v šaleški dolini pravzaprav 
tudi pričelo. Pod zemljo je možno 
praznovati tudi rojstne dni in ostale 
obletnice – posebno doživetje je 
takšna zabava za otroke, za kar po-
skrbijo odlični vodiči – animatorji.
Do 20. decembra bo v beli gardero-
bi na ogled razstava del slovenskih 
likovnih ustvarjalcev – Prešernovih 
nagrajencev in nagrajencev Prešer-
novega sklada, ki so nastala v izlaški 
koloniji od leta 1964 naprej. Dela, 
razstavljena v Muzeju premogov-
ništva Slovenije, niso prav pogosto 
dostopna širši javnosti, zagotovo 
pa predstavljajo vrhunec slovenske 
likovne umetnosti v zadnjih desetle-
tjih. V tamkajšnji črni garderobi pa si 
lahko od 15. decembra dalje ogledate 
razstavo Ane Ojsteršek na temo ru-
darski portret. Razstava bo na ogled 
do konca januarja 2012.
Ljubitelji likovne umetnosti so se 
lahko v sredo, 7. decembra, udeležili 
predavanja »Rudarski likovni motiv v 
Sloveniji«. Temo je predstavil Stojan 
Špegel, diplomirani slikar, sicer vodja 

Rekordni dnevni obisk v 
Muzeju premogovništva 
Slovenije ob prazniku sv. 
Barbare
Letošnji praznik sv. Barbare – zavetnice rudarjev smo v Muzeju premogovništva Slovenije v Ve-
lenju, ki deluje pod okriljem Premogovnika Velenje, obeležili v nedeljo, 4. decembra, z dnevom 
odprtih vrat. Za obiskovalce smo svoja vrata odprli brezplačno in jim omogočili tudi ogled zbirk. 
Med 8.30 in 17. uro si je podzemni del muzeja ogledalo kar 834 obiskovalcev. 

Muzeja premogovništva Slovenije.
Muzej premogovništva Slovenije, ki 
je eden najbolj obiskanih muzejev 
v Sloveniji, v letošnjem letu obele-
žuje 12-letnico delovanja. Nastal je 
na podlagi dela številnih generacij 
slovenskih rudarjev in predstavlja 
zanimiv način sodelovanja z de-
lujočim Premogovnikom Velenje. 
Spust 180 metrov pod površje zemlje 
prinaša podzemno dogodivščino 
v nekoč aktivnih rovih jame Škale. 
Ogled podzemnih rovov razkriva 
delo rudarjev nekoč in danes, 15 lutk, 
razvrščenih v več scen, ki oživijo z av-
diovizualno opremo, omogoča pogled 
v rudarjenje pred 100 leti. Predsta-
vitev mehanizacije zadnjih desetletij 
Premogovnika Velenje pa obiskovalce 
popelje v sodobnost premogovništva. 
Muzej je multimedijsko opremljen v 
slovenskem, nemškem, angleškem in 
italijanskem jeziku, edini v Sloveniji 
pa omogoča ogled invalidom na vo-
zičkih, obiskali pa so ga tudi že slepi 
in slabovidni.
Zunanji prostori muzeja prikazujejo 
zbirko razvoja premogovništva v 
Sloveniji, rudarsko stanovanje iz leta 
1930, zgodovino skoka čez kožo ter 
razstave priznanih umetnikov. Omo-
gočajo tudi praznovanje rojstnega 
dne 180 m pod zemeljskim površjem, 
v kapelici sv. Barbare pa so gostili že 
številne poroke in zlate poroke. 

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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Rudarski likovni motiv 
v Sloveniji
Ljudje si z leti svoje spomine priredijo, da imajo predstavo o lepih stvareh po svoji meri. Čeprav so 
te iste stvari v preteklosti gledali vsakodnevno, so po nekaj letih v ponovnem srečanju z njimi po-
gostokrat začudeni, kako izgledajo. Včasih se vrnejo in jih gledajo, ker niso več povsem v skladu z 
njihovimi predstavami.

Prav takšen je tudi moj namen, da bi 
zbral likovna dela z rudarskim mo-
tivom. Tudi sam prihajam iz premo-
govniškega okolja, ki je na svoj način 
zaznamovalo moje življenje. Moj 
namen ni, da bi temo obdeloval z vi-
dika umetnostno-zgodovinske stroke, 
temveč da zberem dela, jih postavim v 
čas in okolje. 
Glede na število likovnih ciklusov, 
ki so jih likovniki ustvarili predvsem 
od druge svetovne vojne dalje, lahko 
rečemo, da so se umetniki bolj redko 
lotevali rudarskih motivov. Na pestro 
vsebinsko zasnovo rudarskih motivov 
se navezuje izbira različnih likovnih 
tehnik, od skulpture do fotografije, od 
čistega realizma do abstrakcije. Gre 
za dokaj veliko raznolikost in pomen 
likovnega izraza na rudarsko simbolno 
tematiko in z redkimi zapisi likovnih 
kritikov ob posameznih razstavah ali 
slikarskih prireditvah. Predvsem zna-
ne so likovne kolonije in ex tempori v 
Izlakah, Idriji, Velenju in Trbovljah.
Ker ni literature, ki bi obravnavala 
to tematiko na širšem nivoju, torej 
področju Slovenije, sem v prvi vrsti 
skušal zbrati čim večje število slikov-
nega gradiva, najti čim več podatkov 
in jih razvrstiti po tehnikah. S tem bi 
želel tudi pokazati, v kolikšnem obse-
gu in kje je katero gradivo. S to temo 
želim tudi vzpodbuditi razmišljanje 
o vlogi rudarskega motiva v likov-
ni umetnosti, z zbranim slikovnim 
gradivom obravnavati razmerje med 
okoljem, motivom in likovnim ustvar-
jalcem. Pomembno je vedeti, kolikšna 
je prisotnost takšnih motivov v okolju 
ter obenem opozoriti na smiselnost in 
pomen zbirk z likovnimi deli z rudar-
skim motivom (v rudarskih krajih in 
širšem okolju).
Ponavadi se komunikacija z rudar-
skimi simboli pojavlja predvsem v 
okoljih, kjer ima in je imela rudarska 
dejavnost odločujočo razvojno in so-
cialno pobudo ter seveda zavest o svoji 

dejavnosti, ki z jemanjem naravi to 
skuša vračati v okolje na različne nači-
ne. Med to zavedanje štejemo ohra-
njanje ali rekultivacijo okolja, zagota-
vljanje dobrih razmer za življenje tako 
rudarjem kot ostalim prebivalcem, 
zagotavljanje športnih dejavnosti in 
seveda tudi podporo kulturni ustvar-
jalnosti. Pri tem ima likovna umetnost 
posebno vlogo, ker poleg slikovnega 
podajanja okolja izžareva tudi duh 
nekega obdobja. To lahko počnemo 
tudi s pisano besedo, pri kateri pa si 
lahko vsak bralec po svoje predstavlja 
vizualno okolje. Veliko vlogo ima tudi 
fotografija, vendar ponavadi bolj v 
dokumentarne namene, v določenih 
primerih pa doseže tudi umetniške 
vrednosti.
Tematika rudarskega motiva je pove-
zana s sodobno likovno umetnostjo, 
zlasti z likovno prakso, ki se pojavlja 
predvsem po drugi svetovni vojni. 
Ker ima tema rudarskega simbola 
veliko povezavo s socialnim vidikom 
delovanja in življenja rudarjev, se je ta 
tematika pred drugo svetovno vojno 
pojavljala predvsem v tem kontekstu 
(Maksim Sedej, Delavci (rudarji), 
1936; Ivan Čargo, Nesreča v rudniku, 
1930 …). Po drugi svetovni vojni pa ta 
tematika dobi tudi poseben pomen, saj 
je socializem izpostavljal delo delavca, 
kar pa se je še posebej dobro ujemalo s 
požrtvovalnostjo rudarjev in velikimi 
potrebami za energijo, kjer je imel pre-
mog posebno vlogo (Tone Kralj, Na 
delo v jamo, 1953; Slavko Pengov, Šiht 
je bil težak in nevaren, freska …, Marij 
Pregelj, Rudarji na odkopu, mozaik, 
1956 …). Šestdeseta leta je povsem 
zaznamoval akademski kipar Stojan 
Batič, ki je za svoj ciklus Rudarjev pre-
jel tudi Prešernovo nagrado. Vsekakor 
pa so, vsaj po mojem mnenju, njegove 
skulpture »človek–rudnik« kjub veli-
kemu tehnološkemu razvoju rudarstva 
še zmeraj aktualne in ne odsevajo le 
nekega obdobja, ampak smisel dela in 

življenje rudarjev nasploh. 
Za zbiranje likovnega gradiva in 
spremljajočih tekstov sem si v prvi 
vrsti izbral kraje, kjer je rudarsvo 
oziroma premogovništvo imelo veliko 
vlogo, pri čemer so mišljena predvsem 
področja Šaleške doline, Zasavja, Idrije 
in Koroške. Pregledoval sem likovne 
monografije avtorjev s tega območja, 
različne likovne publikacije in zapise 
na internetnih straneh.
Iz likovnih monografij zbirk galerij ali 
muzejev v rudarskih krajih ni zasle-
diti večjega števila slik na tematiko 
rudarskega motiva. V Šaleški dolini 
je v kataloški publikaciji nekaj del v 
zbirki Galerije Velenje in le kakšna 
v Muzeju Velenje. Tudi v monogra-
fiji likovne zbirke Občine Šoštanj ni 
zaslediti tovrstnih del. Razumljivo 
je, da je največ slik na to tematiko v 
Premogovniku Velenje. Kar nekaj teh 
del pa je v zasebni lasti, ki so tudi težje 
dosegljiva. Še najobsežnejšo zbirko 
slik na rudarsko tematiko sta ustvarila 
Alojz Zavolovšek in Stojan Špegel.
Prav tako bi lahko pričakovali večje 
število likovnih del v Trbovljah, ki ima 
daljšo rudarsko tradicijo kot Velenje. 
Večina likovnih del je zbrana v mo-
nografijah Aleksandre Forte Slikarji 
Zasavja in Spomeniki Zasavja. Še 
največ tovrstnih likovnih del je zbrano 
v depojih slikarske kolonije Izlake–
Zagorje, kar nekaj pa je tudi predsta-
vljenih v monografiji ob 40-letnici te 
kolonije.
Na Idrijskem je največji opus ustvaril 
Rudi Skočir, ki je po mojem mnenju 
ob Stojanu Batiču tudi ustvaril najob-
sežnejši in najkvalitetnejši opus slik na 
rudarsko tematiko v Sloveniji in tudi 
preko meja.
Tudi na Koroškem ni slikarja ali 
kiparja, ki bi ustvaril večji ciklus slik 
na to tematiko. Izpostaviti je potreb-
no Štefana Marflaka, ki je v seriji 
slik za eno srednje veliko razstavo 
zelo zanimivo povezal črno barvo v 
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kombinaciji s svincem (te slike so tudi 
dokaj težke po teži), ki jih je posvetil 
koroškim rudarjem (Mežica). V tem 
okolju sta nekaj slik na temo Leški 
rudarji ustvarila tudi Franjo Golob in 
Benjamin Kumprej.
Ob tem pa je potrebno poudariti, 
da je nastalo kar precejšnje število 
slik na to tematiko, ki so jih ustvarili 
likovni ljubitelji na raznih kolonijah 
ali ex temporih. Še posebej številčno 
je bilo slikanje akvarelov, ki so poleg 
rudarskih vedut prikazovale predvsem 
motive elektrarne. 
Kot je razvidno iz zgoraj prikazanih 
likovnih del z rudarsko tematiko, se 
je razvoj le-te odvijal od dvajsetih let 
prejšnjega stoletja (čeprav verjetno ob-
stajajo likovna dela, ki jih nisem uspel 
najti) vse do današnjih dni. Videti je 
razvoj od povsem klasičnega realizma 

do skoraj abstraktno realiziranih mo-
tivov in oblikovanja multimedijskih 
vsebin na to temo. Predvsem v zadnjih 
dvajsetih letih so se pojavili motivi z 
močnejšim koloritom, kar seveda tudi 
sovpada s trendi slikanja pri ostalih 
motivih, ter moderni objekti, ki pri-
kazujejo sodobnost rudarjenja preko 
sodobnih materialov in jih povezujejo 
z bodočimi obnovljivimi viri. 
Lahko rečemo, da na kvaliteto in 
velikost ciklov vpliva predvsem veliko 
poznavanje in interes za to temo, med 
te pa spadajo poznavanje rudarske 
tematike, dostopnost do objektov in 
podatkov rudnikov in premogov-
nikov, razumevanje in empatija do 
rudarskega poklica in seveda življenje 
v rudarskem okolju (kjer si vsaj nekaj 
časa preživel in se družil z ljudmi 
rudarskega poklica). 

Izpostavim lahko tudi še nekaj ugo-
tovitev! Likovni kritiki se niso dosti 
ukvarjali z obravnavano tematiko na 
nacionalni ravni, ta tema je obravna-
vana bolj na lokalni ravni. V mono-
grafijah in katalogih rudarskih podjetij 
ni bilo zaslediti velike pozornosti tej 
tematiki; v muzejih, ki obravnavajo 
med drugimi tudi to tematiko, nimajo 
posebnih razstavljenih zbirk (razen 
zbirke Stojan Batiča v Trbovljah). 
Tudi iz monografij likovnih umetni-
kov, ki so živeli v rudarskih krajih, ni 
videti, da bi se ti ukvarjali s to temo 
(ciklus). Je pa zelo prisotno slikarstvo 
ljubiteljskih slikarjev, ki na takšen ali 
drugačen način ustvarjajo na temo ru-
darskega motiva, ki pa za zdaj še nima 
večjega odziva v umetniški javnosti, 
morebiti tudi zaradi nepoznavanja teh 
del. 

Stojan Špegel
Likovna dela z rudarsko tematiko

Zdenko Kalin, Rudarjev 
pogled v bodočnost, 
kamen 1940, Občina 
Trbovlje; foto: Stojan 
Špegel, 2010

Marij Pregelj, Rudarji na odkopu, 
Delavski dom Trbovlje, mozaik, 1956, 
foto: Stojan Špegel, 2010

Ive Šubic, Rudar, olje na lesu; 
98,5 x 68,5 cm, 1966, Kulturno 
društvo Slikarska kolonija Izlake

Stojan Batič, Izmena v rovu, 
bron, 1986, višina 210 
cm, Hrastnik, foto: Stojan 
Špegel, 2010

Vasko Četkovič, Simbol 
rudnika, varjeno železo, 
1976, višina 13 m, Vele-
nje (po nekaterih naved-
bah najvišja skulptura 
v Sloveniji), foto: Stojan 
Špegel, 2010

Stojan Špegel, Izmenjavanje, 
akril na platnu, 175 x 150 
cm, 2006, avtorjeva last, (foto 
Darko Slavec, 2007)

Miran Beškovnik, Šala, 
fotografija, 2009, avtor-
jeva last

Ivo Avberšek Hans, Skupina rudarjev 2, 
fotografija, 2006, Premogovnik Velenje
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Od kod Zrečam Rudniška cesta, 
zakaj starejši ljudje še vedno pravijo, 
da gredo čez »šaht« – odgovore na 
takšna in podobna vprašanja razkriva 
nova monografija Rudniki, premo-
govniki in kamnolomi v Dravinjski 
dolini, ki je ob godu sv. Barbare izšla 
kot skupni projekt občin Makole, 
Oplotnica, Poljčane, Slovenske Ko-
njice, Vitanje in Zreče. Izdajo knjige 
je koordinirala občina Zreče s ciljem 
ohraniti bogato tehnično in kulturno 
dediščino. Ravno tako pa bo izid te 
knjige podlaga za bogatejšo turistično 
ponudbo v vseh sodelujočih občinah.
Prispevke za monografijo je spisalo 
13 avtorjev. Njihove prispevke, ki so 
razdeljeni na pet delov, je uredil dr. 
Vito Hazler. Uvodoma so predsta-
vljeni splošni podatki o rudnikih, 
premogovnikih in kamnolomih. Sledi 
obsežen sklop o premogovnikih, 
rudnikih in kamnolomih v Dravinjski 
dolini (Vitanje, Stranice, Zreče, Ko-
njice, Zbelovo, Poljčane, Makole). V 
posebnem delu so predstavljene teme 
Rudniki, premogovniki in kamnolo-
mi v kulturnem izročilu, likovni ume-
tnosti in turizmu (življenje rudarjev, 
tako njihov vsakdanjik kot praznik, 

Rudniki, premogovniki in 
kamnolomi v Dravinjski dolini 

njihove šege, slovenski likovni presež-
ki, na katerih so upodobljeni rudarski 
motivi, dediščina rudarstva ter njegov 
vpliv na razvoj turizma).
Premogovništvo in rudarstvo sta 
gospodarski panogi, ki sta pripomogli 
k razvoju gospodarstva po Dravinj-
ski dolini. Prav premogovništvo, 
rudarstvo oziroma kamnolomstvo so 
kasneje veliko pripomogli, da se je 
zgradila železniška proga Poljčane–
Slovenske Konjice–Zreče.
Po prvi svetovni vojni je bilo pre-
mogovništvo v Dravinjski dolini 
zelo razvito. Skoraj vsak kraj je 
imel kakšno vrtino. Dva rudnika (v 
Stranicah in Zrečah) sta bila nekoliko 
večja, drugi so bili manjši, nekakšni 
dnevni kopi. Domačini – v najbolj 
intenzivnem obdobju rudarjenja je 
zaposlitev našlo sto ljudi – so si z 
njimi lahko krepko izboljšali social-
ni položaj. Kljub temu so kmalu po 
drugi svetovni vojni drug za drugim 
začeli počasi ugašati, najdlje, do 
šestdesetih let prejšnjega stoletja, se je 
obdržal rudnik na Zbelovem. Ni šlo 
za velike sklade premoga, obenem se 
je po drugi svetovni vojni zmanjšalo 
tudi povpraševanje po tako kvalite-

tnem premogu. Kopali so skoraj črni 
premog, s katerim nisi mogel kuriti 
doma, saj bi se peči stalile. Vozili so 
ga po ozkotirni železnici do Poljčan, 
nato pa naprej do Dunaja, celo do 
Budimpešte, po vojni pa je trgovina z 
njim zamrla (vir: Martin Mrzdovnik).
Pobudniki za nastanek monografije 
so najprej prišli na ogled Muzeja 
premogovništva Slovenije v Velenje, 
kjer so lahko dobili vpogled v že 
nastale monografije in kako ohranja-
mo rudarsko tehniško in kulturno 
dediščino. V času, ko mi ohranjamo 
obstoječo dediščino, so v Dravinjski 
dolini še zadnji čas zbrali in ohranili 
predvsem izročila (z nekaj ohranjeni-
mi predmeti).
Ker je v tej monografiji veliko novih 
podatkov, ki jih naš muzej še ne 
obravnava, bi bilo vsekakor smiselno 
tudi pri nas pripraviti njeno predsta-
vitev. 

Stojan Špegel

... nič ni nastalo samo z nami, ampak je vse plod bogate tradicije ...

Rudnik Južne železnice, jašek NEUER SCHACHT, v ozadju Brinjeva gora (vir: www.vlaki.info)
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Ne zgolj na ravni Evrope, tudi pri nas 
je prostovoljstva čedalje več. Razi-
skava v okviru Slovenske filantropije 
(2010) kaže na visoko naklonjenost 
Slovencev do prostovoljstva. Opa-
zen je trend povečevanja števila 
aktivnih prostovoljcev. Novi Zakon 
o prostovoljstvu je prostovoljskim 
dejavnostim dal družbeno priznanje, 
med drugim pa uvaja tudi državna 
priznanja in nagrado za to področje.
Prostovoljstvo postaja vrednota, kar 
vedno znova dokazujemo tudi zapo-
sleni v Skupini Premogovnik Velenje. 
Spomnimo se npr. skupne prostovolj-
ne udarniške akcije vseh zaposlenih 
v mesecu maju letos, ki je bila nadvse 
uspešna tako v jami kot pri zunanjih 
delih.

Vsak lahko pomaga
Prostovoljsko delo je delo v korist 
drugega ali skupnosti, za katerega se 
ljudje odločamo sami, brez prisile 
in zanj ne dobivamo plačila v smislu 
finančne ali materialne nagrade. 
Je priložnost za izražanje solidar-
nosti, tolerantnosti, spoštljivosti 
in sočutja do ljudi, ki potrebujejo 
pomoč. Področja, na katerih deluje 
prostovoljstvo, so različna: socialno, 
izobraževalno, zdravstveno, športno, 
kulturno, okoljsko, prostovoljstvo 
v kriznih situacijah in še bi lahko 
naštevali. Omenimo zgolj nekaj oblik 
pomoči: pomoč učencem z učnimi 
težavami, druženje s starostniki, 
osebna pomoč invalidom, pomoč v 
varstveno-delovnih centrih, druže-
nje z mladimi bolniki v bolnišnicah, 
sodelovanje v akcijah čiščenja okolja, 
pomoč pri organizaciji kulturnih pri-
reditev, izvajanje prostovoljskega dela 
v podjetjih itd. Možnosti so skorajda 
neomejene, vključujemo pa se lahko 
vsi – od osnovnošolskih otrok do 
upokojencev. 

Kako napraviti svet boljši
Leto 2011 bo ostalo v spominu tudi kot Evropsko leto prostovoljstva. Vrstili so se številni dogodki, 
katerih namen je bil dvojen: zahvaliti se približno 100 milijonom Evropejcev, ki svoj čas nesebično 
namenjajo drugim ljudem ali skupnosti, ter k prostovoljstvu spodbuditi še ostali del populacije. 
Slogan »Bodi prostovoljec, spreminjaj svet« sporoča, da lahko tudi posameznik naredi razliko oz. 
pomaga napraviti svet boljši. 

Pomen prostovoljskega 
dela
Zakaj se ljudje odločajo za prosto-
voljsko delo? Kaj imajo od tega? 
Prostovoljka, ki del svojega prostega 
časa namenja druženju s starostniki v 
domu, je odgovorila: »Druženje s sta-
rejšimi mi je po eni strani v tolažbo, 
saj sem pred kratkim izgubila očeta. 
Po drugi strani mi daje notranje 
zadovoljstvo. Privabiti nasmeh na 
obraz bolnega ali osamljenega člove-
ka – zame ni lepšega občutka. Vem, 
čudno se sliši, a domov pridem polna 
energije in optimizma. Kolikor dam, 
toliko prejmem nazaj.« 
Poleg koristi, ki jih prinaša prejemni-
kom pomoči, prostovoljsko delo torej 
bogati tudi prostovoljce. Pridobivajo 
dodatna znanja in izkušnje, s tem 
pa osebnostno rastejo. Med pozi-
tivnimi spremembami na področju 
osebnostnega razvoja so npr. večja 
samostojnost in strpnost, posluh za 
socialno problematiko, boljše spreje-
manje samega sebe, višja samozavest, 
zmanjšanje strahu pred avtoriteto, 
boljše funkcioniranje v medoseb-
nih odnosih, pozitivnejši odnos do 
prihodnosti. 

Mladi prostovoljci
Opravljanje prostovoljskega dela 
ima izjemen vpliv na psihološki in 
socialni razvoj mladostnikov. Mladi 

pridobivajo konkretne izkušnje pri 
delu z otroki, starostniki, invalidi. 
Spoznavajo različna socialna okolja, 
kar širi njihova obzorja in je izjemne-
ga pomena pri razumevanju in spre-
jemanju drugačnosti. Delo jim daje 
priložnosti za preizkušanje lastnih 
zmogljivosti, interesov, to pa jim je 
lahko v veliko pomoč pri odločanju o 
nadaljnji poklicni poti. Vsestransko 
osebnostno dozorevanje jim pomaga, 
da se bolje zavedajo vrednosti življe-
nja ter mnogih dobrin in možnosti, ki 
so jim dane, a so jih morda dojemali 
kot preveč samoumevne. Učitelji 
poročajo tudi o izboljšanju učnih in 
delovnih navad ter o bolj pozitivnem 
odnosu do šole. Na vprašanje, zakaj 
so se pridružili prostovoljcem, so sre-
dnješolke in srednješolci odgovarjali: 
srečujem nove ljudi in vzpostavljam 
prijateljske odnose; zares mi je všeč, 
veseli me; imam priložnost početi 
stvari, ki jih znam dobro delati; po-
stajam manj sebičen kot oseba; nudi 
mi priložnost za učenje novih veščin; 
tako vsaj kaj koristnega naredim; 
sem bolj samozavesten; to bo dobra 
referenca, ko bom iskal službo. 
(Več o prostovoljstvu si lahko prebe-
rete na spletnih straneh www.prosto-
voljstvo.org in www.filantropija.org.)
naj bo novo leto prijazno v vseh 
pogledih. 
Srečno!

Alja Krevh

Prostovoljci spreminjajo svet. 
(vir: http://www.buzzle.com/articles/renewing-philanthropy-with-the-civil-society-project.html)
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Izberimo optimizem 
in zaživimo bolje 
Živimo v dinamičnem času, ki nam 
daje občutek, da se zemlja vrti hitreje, 
da so dnevi, meseci in leta vse krajši. 
Času, ki nam vse prepogosto prinaša 
le negativna sporočila: o nesrečah, 
vojnah, smrti, politični godlji, tajkun-
stvu in revščini. Času, ko se poglablja 
razslojevanje in pogosto govorimo o 
krizi – družbeni, ekonomski, socialni 
in moralni. Merilo uspešnosti je postal 
kapital, ne morala ali človeške vrline. 
Nekdaj pristne prijateljske in sosedske 
odnose pogosto preveva polnokrvna 
zavist. Z razumom, znanjem, sode-
lovanjem, usklajevanjem, strpnostjo, 
spoštovanjem in optimizmom pa lahko 
ta svet spreobrnemo tudi na bolje.
Edina stalnica našega življenja so spre-
membe. Spreminja se okolje, menja-
vajo se vlade, spreminjajo se podjetja, 
nastajajo nove gospodarske panoge, 
rojevajo se otroci, odraščajo in postaja-
jo starši. Spreminjamo se tudi sami. Vse 
to krepko vpliva na naše delo in naše 
doživljanje realnosti. Nad večino spre-
memb nimamo niti nadzora niti moči. 
Imamo pa moč nad odločitvijo, ali 
bomo postali »mojster sprememb« ali 
»žrtev sprememb«, družbi, doma ali na 
delovnem mestu. Ali bomo ustvarjalci 
okoliščin ali njihovi sužnji, je odvisno 
od naših odločitev. Uspešni ljudje imajo 
lastnost, ki jo neuspešni nimajo. To 
je optimizem, ki je povezan s srečo in 
uspehom.

Zakaj optimizem?
Optimisti so proaktivni in si pogosto 
dovolijo narediti kakšno napako ter se z 
njo tudi soočiti. To je tudi edini način, 
da se nekaj novega naučijo. Na začetku 
vsakega novega poskusa so pripravljeni 
na to, da rezultat ne bo najboljša verzi-
ja. V vsaki zadevi znajo najti in videti 
nekaj pozitivnega. Ob problemih se 
sprašujejo: »Kaj je v tem lahko dobrega? 
Kaj bom zaradi tega postal? Kje bom v 
prihodnosti lahko to izkušnjo upo-
rabil?« Problemi so zanje priložnosti 
za rast in razvoj. Svoja razmišljanja in 
energijo usmerjajo v sedanjost ter pri-
hodnost. Preteklost so zaprli in vanjo 
sežejo le takrat, kadar iz nje potrebujejo 
pozitivno izkušnjo ali recept za reševa-
nje novega izziva. Ukvarjajo se s tistim, 
na kar imajo vpliv. Bolj kot s problemi 
se ukvarjajo z rešitvami. Pozitivno 

naravnani ljudje tudi v slabih stvareh 
vedno najdejo nekaj pozitivnega in iz 
tega izvlečejo nekaj dobrega.
Optimistični ljudje so duševno bolj 
zdravi. Počutijo se odlično in globo-
ko v sebi vedo, da je njihovo počutje 
odvisno od njihovih misli. Tudi oni 
imajo kdaj slab dan, imajo moreče 
občutke, so potrti in osamljeni. Vendar 
takšno razpoloženje ne traja dolgo. Za 
to namreč poskrbijo sami. Psihologi so 
ugotovili, da misli brezupa ali nemoči 
zagotovo vodijo v depresijo, stres in 
živčne bolezni. Optimisti so mnogo 
bolj tenkočutni, imajo odličen spomin, 
so ustvarjalni in polni idej. Pri svojem 
delu so uspešni, saj ga opravljajo z 
veseljem, pomeni jim izziv in navduše-
no dosegajo cilje, ki so si jih zastavili. V 
drugih ljudeh ne vidijo sovražnikov. Z 
njimi imajo le redkokdaj slabe izkušnje, 
saj so odprti in prijazni in takšni so tudi 
tisti, ki jih obkrožajo.
 Optimistični posameznik pričakuje, 
da se mu bodo v življenju dogajale le 
pozitivne reči. Doživlja jih pogosto in 
na različnih področjih. Vnaprejšnje 
pričakovanje pozitivnega izida je še 
kako pomembno. Morebitne negativne 
dogodke doživlja zgolj kot začasne, 
posledico nekih začasnih zunanjih 
okoliščin ali dejavnikov, ne pa kot 
posledico lastne krivde. optimizem je 
eden izmed pomembnih dejavnikov 
našega dobrega počutja ali psihičnega 
blagostanja. Občutek dobrega počutja 
in zadovoljstva z življenjem sta vedno 
povezana z optimizmom. Izsledki 
številnih raziskav kažejo, da je posa-
meznikova sposobnost spoprijemanja s 
stresnimi dogodki pozitivno povezana z 
optimizmom. 
Ljudje smo del okolja, v katerem 
živimo, in smo od njega tudi odvisni. 
Med potrebne lastnosti za razumevanje 
okolja uvrščamo kognitivne funkcije 
(zaznavanje, prepoznavanje, mišljenje, 
pozornost), s katerimi spremljamo, si 
zapomnimo in predvidevamo dogaja-
nje. Pomembna so čustva, s katerimi 
opredelimo naš odnos do dogajanj, 
ter tiste lastnosti, ki nam omogočajo 
komunikacijo z okoljem (zavest, govor, 
vedenje).

Optimizem in bolezen
Vsak od nas se na svoji življenjski 
poti sreča s težavami, ki jih prinašajo 
bolezni. Kako se bo z njimi soočal, je 
njegova odločitev in povsem intimno 
dejanje, lastno vsakemu posamezniku. 
Že dalj časa vemo, da z optimizmom 
lažje prebrodimo težke oblačne dneve. 
Optimizem vpliva tudi na potek bolezni 
in je ključen za njeno prognozo. Mi-
selna nastrojenost vpliva na delovanje 
posameznika – telesno in psihično. 
Optimisti manj verjetno zapadejo 
v depresijo, asocialno nastrojenost, 
samomorilne misli, motnje hranjenja 
in druge psihične motnje. Če pa že, se 
iz njih, v primerjavi s pesimisti, hitreje 
izvlečejo. V raziskavo glede optimizma 
in dolžine življenja so vključili 1000 
moških in žensk v starosti med 65 in 85 
let. Ljudje, ki so sami sebe opisali kot 
zelo optimistične, imajo manj možnosti 
za razvoj srčnih bolezni in lahko živijo 
tudi 10 let dlje kot ljudje, ki so pesimi-
stični. 
Izsledki tokijske univerze kažejo, da 
delovanje telesne obrambe pri člove-
ku spodbujajo že majhne vsakdanje 
prijaznosti in prijetna doživetja, kot so 
prijetno presenečenje, radostno hre-
penenje, nepričakovano darilo, droben 
šopek za praznik, izpolnitev skrite želje, 
uresničitev veselega pričakovanja ali 
pozornost partnerja. V Ameriki je bila 
narejena primerjalna študija, ki priča, 
da je upad pozitivnega mišljenja in op-
timističnega razpoloženja za organizem 
precej bolj nevaren kot pa nenehno 
kopičenje stresnih elementov. Optimi-
stičnim nasmejanim ljudem se hitreje 
celijo rane, zdravijo infekcije in druga 
akutna obolenja, kronične motnje pa 
potekajo bolj umirjeno, z manj recidivi 
in ponovnimi izbruhi. Vedro razpolo-
ženje človeku omogoča lažjo in učinko-
vitejšo psihofizično dejavnost – telesne 
funkcije so bolj usklajene, prilagojene, 
optimalno naravnane in učinkovite.
Optimizem ima večji učinek pri mo-
ških. Povezan je z večjo telesno dejav-
nostjo, zmernim uživanjem alkohola, 
z manj kajenja in z boljšim splošnim 
zdravjem. Optimisti se s stresom spo-
padajo drugače in bolj učinkovito kot 
pesimisti. Življenje doživljajo bistveno 
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lažje in bolj sproščeno, poklicno in 
družbeno pa praviloma dosežejo več 
kot pesimisti. Manj so občutljivi na 
depresijo in vrsto telesnih obolenj. 
Psihologi menijo, da sta optimizem in 
pesimizem navadi, ki se ju naučimo že 
kot otroci, pri čemer imajo starši glavno 
vlogo. A čeprav so nam starši priučili 
vedenjski vzorec pesimistov, ni nujno, 
da to tudi ostanemo celo svoje življenje.
Na srečo imamo ljudje tudi prijetna 
čustva in pogosto na svet ter življenje 
gledamo vedro. O vplivu optimistične-
ga razpoloženja na organizem vemo ve-
liko manj kot o vplivu stresa, strahu ali 
depresije. Pomembnost optimizma kot 
dejavnika telesnega zdravja je razvidna 
iz številnih opisov bolnikov s hudimi 
boleznimi. Optimistični bolniki imajo 
boljšo prognozo bolezni kot tisti, ki 
zapadejo malodušju, brezupu in depre-
siji. Optimizem znanstveno dokazano 
uravnava raven stresnih hormonov, ki 
lahko poslabšajo stanje pri ljudeh, ki so 
nagnjeni k srčnim in žilnim boleznim. 
Pozitivna pričakovanja o prihodnosti 
lahko celo zmanjšajo verjetnost srčnega 
infarkta in znižajo previsok krvni 
tlak. Srčni bolniki, ki verjamejo, da se 
bodo pozdravili in spet začeli živeti 
želeni življenjski slog, bolj upoštevajo 
navodila zdravnika in so bolj motivira-
ni, da ozdravijo. Pozitivno razmišljanje 
zmanjšuje tveganje za razvoj srčno-žil-
nih bolezni in prezgodnjo smrt.

Kako se naučiti 
optimizma?
Optimističnega pogleda na svet se 
lahko z veliko vaje naučimo. Če dovolj 
dolgo vztrajno nadziramo svoje misli 
in odnos do določenih dogodkov v 
življenju in iščemo v njih le pozitivna 
sporočila, si bomo kmalu priučili op-
timističen pristop do različnih situacij. 
Tako si bomo prihranili stres, kar bo 
dolgoročno koristilo našemu zdravju 
in dobremu počutju. Z optimizmom 
lahko uspešno premagujemo posledice 
modernega načina življenja, kot so 
depresija, tesnoba in obup. Splošnega 
navodila, kako postati optimist, žal, ne 
poznamo. Pri iskanju poti do optimi-
stičnega pogleda na svet pa so navodila: 
okolje, ki človeka podpira in v kate-
rem se dobro počuti, zavedanje svojih 
dobrih in slabih lastnosti ter jasno 
zastavljeni cilji o tem, kaj si pravzaprav 
v življenju želimo.
Dobro je znan rek, ki pravi: »Kamor 
usmerjaš svojo pozornost, tja gre tvoja 
energija.« Če imamo v mislih veselje in 
zadovoljstvo, takrat v naših glavah ni 
prostora za doživljanje depresije. Zato 

velja polniti lasten spominski arhiv le 
z lepimi dogodki, ki nas osrečujejo in 
polnijo. Če to počnemo redno vsak 
dan in ne dopustimo vdora neugodnih, 
žalostnih in depresivnih črvov, bomo 
polni veselja in radosti. In takšen bo 
postal tudi svet okoli nas.
optimizem lahko definiramo kot 
pričakovanje pozitivnega izida, ne glede 
na okoliščine. Je najboljša življenjska 
strategija spopadanja s stresom in se 
povezuje z zdravjem. Optimizem kot 
psihološka sončna očala poudarja sonč-
ne žarke in krepi njihovo svetlobo. Z 
vedrino lažje uzremo možnosti danega 
trenutka. Lažje zmoremo ukrepati tudi 
v primerih, ko bi s črnogledimi očali na 
nosu obupali in nemočni ter objokani 
obtičali na mestu.
Humor nas osvobaja iz primeža frustra-
cij in v naše doživljanje vnaša večjo lah-
nost. Na stvari, ki nas obremenjujejo, 
poskusimo pogledati tudi z drugačne 
perspektive. Zdrav humor nam pomaga 
zaceliti čustveno prizadetost. Igrivost 
nam pomaga opuščati nadzor in nas uči 
odprtosti ter prisotnosti tega trenutka. 
Ko smo odprti za svojo igrivost, smo 
bolj pripravljeni dati prostor svojemu 
instinktivnemu delu in ga sprejeti. Tega 
zaradi zahtev odraslega življenja, ki 
je pod nadzorom razuma, praviloma 
odrinemo na obrobje in izgubimo stik 
z njim. Zato ne prisluhnemo svojim 
potrebam, pretiravamo s storilnostjo 
in vse bolj drvimo v stanje, ko postane 
stres naš redni spremljevalec. Igra nam 
omogoča druženje, zahteva pa tudi naše 
sodelovanju in usklajevanje. 
Energija ustvarjalnosti nas spodbuja 
k prepoznavanju tega, kar nas navdi-
huje. Vsak od nas nosi v sebi ustvar-
jalni naboj, le sprostiti ga moramo in 
usmeriti v dejavnosti, ki nas krepijo in 
zadovoljujejo. Če damo prostor svoji 
ustvarjalnosti, kmalu spoznamo, da se v 
nas prebuja življenjska radost. Vedrina 
v življenje prinaša dinamično ravno-
vesje. Omogoča nam, da tudi v težkih 
okoliščinah ohranjamo vedro notranje 
podnebje. Je kakovost srca in stanje 
duha. Je kot dobra vila, ki nam pomaga, 
da varno prebrodimo preizkušnje s 
tem, da ohranimo odprto srce. Vsakič 
znova se lahko odločimo za optimizem 
ali pesimizem. Da se bomo odločili in 
odzvali pravilno, moramo vaditi! Ko 
nas kakšen dogodek močno čustveno 
pretrese in ga doživljamo kot dramo 
ali tragedijo, zapremo oči, nekajkrat 
globoko vdihnemo, počasi in dolgo 
izdihnemo in potem pogledamo nanj iz 
drugega zornega kota. Poskusimo izsto-
piti iz telesa, se dvigniti nad problem in 

ga reševati z višine, brez čustvene priza-
detosti. Z razumom in mislijo na dober 
izhod. Na lepši jutri! Kdaj pa kdaj z vso 
pozornostjo počnimo kaj zanimivega in 
nekoristnega, nekaj, kar v nas prebuja 
živahnost in igrivost. Vzemimo si čas 
in vlagajmo energijo v svoje konjičke. 
Spomnimo se, kaj nas je radostilo v 
otroštvu. Vedrino podprimo s trenutki 
tišine, meditacijo, sprehodi v naravi in 
pozornim srkanjem lepote.
Depresiji se je mogoče upreti s pozi-
tivnimi občutji in čustvi ob izražanju 
ljubezni, navdušenja, naklonjenosti, 
glavno vlogo pa ima sproščujoč seks. 
Zdravo in polno spolno življenje spada 
med najpomembnejše dejavnike psiho-
fizičnega zdravja in vitalnosti. Pozitivna 
čustva, osrečujoč seks in harmonični 
partnerski odnosi pomagajo prepreče-
vati melanholijo, depresijo in stres.

Bodimo optimisti
Ne glejmo z zaskrbljenostjo na to, kaj 
se nam dogaja, marveč razmišljajmo o 
tem, kaj lahko sami naredimo, da se bo 
zgodilo nekaj boljšega. Če nismo za-
dovoljni s svojim sedanjim življenjem, 
si zastavimo nove cilje in jih skušajmo 
izpolniti. Dobre stvari vedno odtehtajo 
slabe. A do te točke ne pridemo nikoli, 
če nimamo potrebnega optimizma in 
veliko mero upanja. Življenje je kratko, 
zato ne izgubljajmo časa z nepotrebni-
mi skrbmi. Zakaj bi se obremenjevali s 
stvarmi, ki se sploh še niso zgodile, in 
se mogoče tudi ne bodo. To nam jemlje 
čas, ki bi ga lahko porabili za dejanja, 
s katerimi bi stvar obrnili na bolje. 
Optimizem je nasprotje neodločnosti, 
ta pa je predvsem izguba dragocenega 
časa, ki bi ga lahko preprosto pora-
bili za življenje. Optimizem in dobra 
volja sta najboljše zdravilo na svetu. 
Ne vsebujeta tveganj in neugodnih 
stranskih učinkov. Če receptu dodamo 
še nasmeh, objem in poljub, potem je 
zdravilo popolno in uspeh zdravljenja 
zagotovljen. Smejmo se, saj smeh vedno 
spodbuja optimizem. Okoli sebe širi 
neverjetno energijo, ki vpliva tako na 
naše počutje kot tudi na ljudi okoli nas.
Optimistično okolje lahko sami obliku-
jemo, prav tako pa tudi svoje razmišlja-
nje. Z leti si naberemo izkušnje, ki nam 
dajo moč, da se lahko odločimo, da 
bomo dobre volje, ker se preprosto ne 
splača biti slabe. zato se naučimo vese-
liti prihodnosti, zaupati sami vase, da 
nam bo življenje postreglo z najboljši-
mi stvarmi. kmalu bomo spoznali in 
začutili, kakšno moč imajo pozitivna 
čustva in optimizem. srečno!

janez Poles



4242

TRETJI POLČAS

Tanja Žagar na Internem 
radiu Premogovnika

ali ste sploh kdaj slabe volje?
(Najprej je bil smeh.) Mogoče so si 
ljudje to mnenje ustvarili s tem, ker 
sem že po navadi vedno dobre volje 
in nasmejana; lahko bi rekla, da sem 
en tak »dobrovoljček«. Zagotovo 
pa ima tudi Tanja Žagar kdaj slabe 
trenutke, ki jih z veliko mero opti-
mizma skušam spremeniti v dobre. 
Tudi vzgojena sem bila tako, da na 
življenje gledam s pozitivne strani in 
zaradi tega vedno poskušam najti luč 
na koncu tunela.
ste pianistka in profesorica glasbe-
ne pedagogike, v kateri šoli? kako 
shajate z dijaki?
Že 8 let poučujem v Glasbeni šoli v 
Logatcu, na kar sem zelo ponosna, saj 
to delo dojemam kot posebno poslan-
stvo. Je zelo odgovorno in pomembno 

V studiu Internega radia smo v drugi polovici decembra gostili vedno nasmejano in energije polno 
pevko, pianistko in profesorico glasbe, Tanjo Žagar. Pred leti je bila članica legendarne najstniške 
skupine Foxy Teens, že vrsto let pa kot samostojna pevka niza mnoge glasbene uspešnice. Naši 
sogovornici smo zastavili nekaj vprašanj.

pri razvoju otrok, saj smo jim ob tem, 
ko jih učimo in vzgajamo, tudi neke 
vrste vzor. Menim, da bi moral vsak 
učitelj svoj poklic opravljati z vese-
ljem. Jaz ga zagotovo, zato vsak dan 
komaj čakam, da pridem v Logatec in 
se srečam s svojimi učenci. 
kako vaši učenci dojemajo vašo 
uspešno pevsko kariero?
Menim, da zelo dobro, saj radi pri-
hajajo na moje ure in skoraj nikoli ne 
manjkajo. Zelo sem vesela, da spre-
mljajo moje delo, saj se tako učenci 
kot tudi njihovi starši vedno znova 
veselijo mojih glasbenih uspehov in 
me v tem tudi podpirajo.
ozriva se malo nazaj po vaši res 
bogati glasbeni karieri. bili ste usta-
novna članica najstniške skupine 
Foxy teens, ki je dosegla zavidlji-

ve rezultate tako v sloveniji kot v 
tujini. bile ste 2-kratne zmagovalke 
festivala slovenska popevka, posne-
le ste 6 albumov, 12 videospotov, 3 
dokumentarne filme, en igrani film, 
nastopile pa ste tudi na mnogih 
mednarodnih festivalih. kakšne 
spomine imate na tiste čase?
O tem bi zagotovo lahko posnela po-
sebno oddajo z naslovom Spomini na 
Foxy Teens. Nepozabno, prečudovito, 
neponovljivo, skratka to je bilo moje 
najstniško obdobje, ki sem ga skupaj 
z mojimi »Foxicami« preživela na 
najboljši možni način. Kot ste ome-
nili, smo doživele kar nekaj uspehov; 
so pa tudi na naši poti bile prepreke, 
ki smo jih vedno uspešno rešile. Bile 
smo odličen tim, v dobrem in slabem. 
S krasno podporo našega menedžerja 
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in producenta Mikija Šarca ter njego-
ve založbe Gong Records smo bile na 
glasbeni sceni prisotne kar 9 let. Miki 
je bil idejni oče in »motor« celotnega 
projekta. Njegove bogate izkušnje 
in nasveti so za nas bili izjemnega 
pomena.
Po razpadu skupine Foxy teens ste 
nadaljevali samostojno glasbeno 
pot. še zadnjič skupaj ste posnele 
pesem odhajam, s katero ste ver-
jetno želele povedati vaše takratne 
občutke. ali je bila odločitev težka?
Kot rečeno, je bilo takrat za nami 
že 9 let uspešne glasbene kariere in 
tudi me nismo bile več najstnice. Na 
podlagi tega smo se punce strinjale, 
da neizogibno prihaja konec skupi-
ne Foxy Teens, kar nas je pripeljalo 
do odločitve, na katero sem zelo 
ponosna. Skupaj z Mikijem smo se 
dogovorile, da je prišel čas, ko se 
bo treba od naših oboževalcev oz. 
poslušalcev posloviti. Šle smo na eno 
od televizijskih oddaj ter se tam tudi 
uradno poslovile. S tem se je za nas 
začelo novo obdobje, ko smo vsaka 
zase odšle novim izzivom naproti. 
Logično nadaljevanje tega so bili moji 
takratni občutki, saj sem menila, da 
sem dovolj izkušena in samozavestna, 
da se podam na samostojno glasbeno 
pot. 
na vaši samostojni poti so se kaj 
hitro začeli kazati tudi uspehi. leta 
2007 ste osvojili prvo nagrado na 
mednarodnem glasbenem festivalu 
v ohridu. leto kasneje ste izdali 
prvi samostojni album z naslovom 
tiho, tiho čas beži, ki je bil tiste-
ga leta najbolj prodajani album v 
sloveniji. Istega leta ste osvojili prvo 
nagrado na mednarodnem glasbe-
nem festivalu Melodije Mostarja. 
kot edina slovenska predstavnica 
ste nastopili na prestižnem festivalu 
balkan Music awards 2010 v sofiji 
v bolgariji. kako komentirate te 
uspehe?
Že v obdobju Foxy Teens smo kar 
nekajkrat gostovale tudi v tujini in to 
so bile zame lepe izkušnje. Ko sem 
stopila na samostojno pot, sem tudi 
sama dobila nekaj povabil, predvsem 
na omenjene mednarodne festivale, 
katerih sem se z veseljem udeležila. 
Glasba ne pozna meja. Osebno sem 
mnenja, da nas glasba povezuje in 
združuje. Rada se predstavljam tudi 
drugje, saj so bili odzivi na moje na-
stope vedno dobri, tudi moja glasba 

se je v teh krajih kar poslušala. Lahko 
rečem, da se bom tovrstnih festivalov 
zagotovo še udeležila.
ste ena od tistih glasbenic, ki izre-
dno veliko nastopa. ob pogledu na 
vaš urnik v decembru bi lahko rekli, 
da ste skoraj vsak dan na kakšnem 
odru. kako uspete uskladiti svoje 
zasebno in poklicno življenje s tem?
Z veliko dobre volje. Včasih je uskla-
jevanje vseh aktivnosti zelo naporno, 
saj se le-te med sabo velikokrat po-
krivajo. Sem oseba, ki običajno zelo 
malo spi, pretiranega spanja tudi ne 
potrebujem. Velikokrat bedim pozno 
v noč, predvsem takrat, ko se preko 
spleta ali Facebooka pogovarjam s 
svojimi prijatelji in oboževalci.
bi zase rekli, da ste deloholik?
Sem »rado-deloholik«. Naj pojasnim. 
Sem oseba, ki sicer veliko dela, ven-
dar svoje delo rada opravljam in mi 
ni v breme. Vse moje aktivnosti, tako 
glasbene kot zasebne, mi ne predsta-
vljajo prevelikega napora. Baterije si 
polnim na odru, kjer se počutim zelo 
lepo.
na vaši spletni strani www.tanjaza-
gar.com sem zasledil, da je izšel, kot 
ste sami navedli, težko pričakovani 
novi album naj živi lep spomin. 
zakaj težko pričakovani?
Takoj po izidu drugega samostojne-
ga albuma so me poslušalci začeli 
spraševati, kdaj bo izšel novi. Na 
vseh mojih nastopih sem dobivala 
nenehne pozive po čimprejšnji izdaji 
novega albuma in končno smo ga 
le dočakali. Tudi sama sem ga zelo 
vesela, saj sem komaj čakala, da lahko 
spet predstavim svoje nove pesmi. 
15. novembra letos je torej izšel moj 
tretji samostojni album z naslovom 
Naj živi lep spomin, za katerega bi 
rekla, da je album presenečenja, ker 
so moji poslušalci najverjetneje pri-
čakovali drugačne pesmi. Za razliko 
od prejšnjega, ki je bil poln balad 
in nežnejših skladb, so na zadnjem 
albumu predvsem hitre, energične in 
poskočne pesmi.
zelo aktivni ste tudi na Facebooku. 
se veliko poslužujete novodobnih 
komunikacijskih kanalov, kot so 
Facebook, twitter ipd.?
Trenutno uporabljam samo Face-
book, kjer imam svoj profil, ki ga 
urejam popolnoma sama. Sama tudi 
pišem in odgovarjam vsem svojim 
oboževalcem, ki jih je že več kot 
40.000, še vedno pa je prostor tudi za 

kakšnega novega.
kako na splošno komunicirate s 
svojimi oboževalci in ohranjate 
priljubljenost, saj vašo glasbo poslu-
šajo tako mlajši kot tudi manj mladi 
poslušalci?
Moja glasba je za vse generacije in 
tudi na moje koncerte prihajajo 
poslušalci vseh generacij. Pridejo 
družine, mlajši poslušalci, najstniki, 
veliko je starejših in tudi parov. V 
zadnjem času skoraj na vseh kon-
certih zapojem kakšnemu paru za 
30., 40. ali 50. obletnico poroke in to 
se mi zdi izjemno lepo. Tem najraje 
zapojem pesem Majhne nežnosti s 
prekrasnim besedilom Adija Smo-
larja. Kar se tiče ohranjanja stikov z 
mojimi poslušalci in oboževalci pa 
lahko rečem, da se po vseh nastopih 
zelo rada pogovorim z ljudmi, ki so 
prišli na moj nastop. Zelo mi je žal, 
ker se mi velikokrat mudi in se ne 
morem posvetiti vsakemu tako, kot 
bi si želela. Žal je z nastopi tako, da 
jih je lahko v enem dnevu več in se 
velikokrat mudi naprej. Drugače pa 
je pri koncertih, kjer imam v enem 
večeru izključno samo en koncert. Po 
koncertu se posvetim obiskovalcem 
in iz dvorane odidem šele takrat, ko 
odide zadnji obiskovalec. Na mojih 
samostojnih koncertih lahko v stik z 
mano pride prav vsak. Z vsakim obi-
skovalcem se z veseljem pogovorim, 
se rokujem, se spoznamo, poslikamo, 
podpišem albume ipd. Menim, da je 
to pravi odnos, saj sem prepričana, da 
mora biti spoštovanje obojestransko. 
Jaz spoštovanje do svojih poslušalcev 
imam in ga nenehno negujem. Zelo 
veliko mi pomeni, da mi ljudje poka-
žejo spoštovanje do mojega dela tudi 
s tem, da gredo v trgovine in kupijo 
moje plošče, za katere sem za uspešno 
prodajo v preteklosti dobila dve zlati 
in eno platinasto ploščo. Zato se jim 
neizmerno zahvaljujem.
tudi jaz se vam zahvaljujem za 
pogovor in vam želim vse dobro na 
vaši glasbeni poti, obenem pa želim 
veliko poslovnih in osebnih uspe-
hov v letu, ki prihaja.
Najlepša hvala za lepe želje. Vsem 
vašim bralcem želim vse najlepše v 
novem letu in čim več drobnih ne-
žnosti. Naj vam čas tiho in nežno beži 
v krogu vaših najljubših. 

Slobodan Mrkonjić
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Biti knap je lep poklic, 
biti knap je zame čast
Biti knap je lep poklic ponosno Velenjčan pove.
Pa čeprav sem črnih lic, dekleta »obrajtajo« me,
biti knap je zame čast, na svetu pač lepšega ni,
bo ponosen name tast, ko hčerko z menoj poroči.

Med Ansamblom Spev in Premogov-
nikom Velenje je več povezav, saj An-
sambel Spev izhaja iz Šaleške doline, 
njegovi člani so domačini in živijo s 
Premogovnikom Velenje. Sodelo-
vanje se je resno začelo, ko so začeli 
več igrati za Premogovnik Velenje 
in se dogovarjati, da bi zaigrali nekaj 
posebej za rudarje – kakšno polko, 
valček, katerih besedilo bi govorilo o 
knapovščini, trdem delu in radostnem 
značaju rudarjev, tradiciji, ki tu živi. 
To so tudi storili! 
V prednovoletnem času je njihov zelo 
prepoznavni pevec, bobnar, na odru 
tudi povezovalec programa in humo-
rist Marko Berzelak obiskal studio 
Internega radia, ki deluje v Službi za 
odnose z javnostmi Skupine Premo-

govnik Velenje, in takole je stekla 
beseda!
kako ste se lotili priprave skladb za 
rudarje?
Skupaj z našimi avtorji melodij in 
besedil smo najprej ustvarili polko Biti 
knap je lep poklic, potem pa še valček 
Je knap bil moj oče. S Premogovnikom 
Velenje res dobro sodelujemo in si 
takšno sodelovanje še želimo. Veseli 
smo, če lahko zaigramo za rudarje, ker 
vemo, da so veseljaki, čeprav so trdi in 
žilavi, radi tudi zaplešejo in zapoje-
jo z nami. Vse to smo že doživeli in 
upamo, da še bomo. Z veseljem bomo 
vedno zaigrali zanje. Srečno, vsem 
rudarjem!
Kako se predstavite poslušalcem, ki 
vas ne poznajo?« 

Predstavimo se kot Ansambel Spev, ki 
prihaja iz Šaleške doline. Če pa potem 
še kdo sprašuje, kdo smo, povemo, 
da je vodja ansambla Erik Hribernik, 
ki igra harmoniko in je tukaj doma-
čin, Boštjan Mežnar iz Florjana igra 
kitaro, Kristjan Kolenc iz Podgore pri 
Šmartnem ob Paki je bas kitarist, Edo 
Rednak iz Vinske Gore je pevec in 
baritonist, jaz sem iz Slatin pri Šmar-
tnem ob Paki in poleg tega, da pojem, 
običajno na odru tudi največ govorim. 
Vsekakor nas ljudje poznajo tudi po 
tem, da naše druženje podaljšamo in 
gremo domov šele zjutraj, saj preži-
vimo z vsemi, s katerimi sodelujemo, 
res lepe trenutke. Zanimivo je potem, 
ko se srečamo kje na ulici, da se nas še 
vsak spomni, nas prepozna in zlahka 
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obudimo spomin na kakšen lep trenu-
tek, utrinek z naših nastopov. To smo 
mi, Ansambel Spev. 
kaj štejete med največje dosežke 
ansambla spev?
Največji dosežki za nas so, ko ljudje z 
nami zapojejo, vstanejo, zaplešejo. To 
so tisti dosežki, zaradi katerih delamo, 
zaradi katerih imamo tudi vaje, se 
družimo – zdaj teče že deseto leto. 
Prizadevamo si, da smo ljudem blizu, 
da delamo skladbe, ki so ljudem všeč. 
In če so jim všeč, če kupijo zgoščen-
ko, jo poslušajo, vse to je za nas velik 
dosežek. 
Že kmalu po nastanku ansambla smo 
se začeli udeleževati vseh večjih festi-
valov po Sloveniji z narodno-zabavno 
glasbo in smo imeli srečo oz. smo 
prišli povsod dobro pripravljeni, da 
smo prejeli veliko festivalskih nagrad. 
Med največje uspehe lahko štejemo, da 
smo bili petkrat zmagovalci Naj viže 
po izboru poslušalcev 1. programa 
Radia Slovenija.
Edini v zgodovini Festivala polka in 
valček smo z isto skladbo prepričali 
tako publiko, ki je glasovala za nas, kot 
strokovno žirijo. To pomeni, da smo 
bili ljudem blizu, in očitno smo tudi 
dobro zaigrali, da smo prepričali še 
strokovno žirijo. 
Osvojili smo okoli 40 festivalskih 
nagrad, zdaj pa se festivalov ne ude-
ležujemo več, raje igramo. Festivalske 
nagrade so bile potrebne, da smo 
lahko začeli, da smo prišli med ljudi, 
postali prepoznavni. Poudarjam pa, 
da je največji dosežek, ko nam nekdo 
po nastopu čestita in nam pove, da se 
je imel lepo, da se je naplesal. To ljudje 
potrebujemo – ples in veselje.
na Internem radiu smo potrebovali 
glasbeni premor. »kaj priporočate?« 
smo povprašali sogovornika Marka 
berzelaka.
Predlagam skladbo Neuslišana 
ljubezen, ki je nastala v sodelovanju 
z Lojzetom Slakom. To je zadnja 
skladba, katere melodijo je Lojze Slak 
pripravil za nas, Vera Šolinc pa je napi-
sala besedilo. Nastala je luštna polka, 
ki me vedno spomni na Lojzeta in na 
odlično sodelovanje z njim.
ni ti mar, če od ljubezni sem bolan, 
ni ti mar, če sam živeti več ne znam,
ni ti mar, če v temni noči spanca ni, 
ni ti mar, čeprav si kriva ti.
dolgo že za tabo gledam, ti pa nič, 
take ni na svetu, kot si ti deklič,
po kolenih šel bi tja na kraj sveta, 

da nekoč bi me uslišala.
zdravilo za bolezen to 
pri tebi je dekle samo, 
ljubezni vsak dan merico – 
bi že pomagalo. 
(Poslušali smo jo, bilo je lepo.)
kaplja dolbe kamen, tako lahko ne-
uslišana ljubezen postane uslišana in 
človek, ki se trudi, uspe. v ansamblu 
spev to veste, saj ste uspeli z dobrim 
delom, prizadevnostjo, vztrajnostjo, 
prijaznostjo in lepim odnosom do 
poslušalcev. Poleg glasbene odlično-
sti. kateri pa so vaši zadnji dosežki, 
s čim se lahko pohvalite in kaj je 
zaznamovalo vaše leto 2011?
V začetku poletja letos je izšla naša 
šesta zgoščenka Mirno sanjaj. To je 
velik dosežek, kajti izpeljati projekt, na 
katerem sta poleg štirinajstih skladb 
tudi dva videospota ni mala stvar, 
zahtevala je veliko truda. Smo pa tudi 
veliko igrali in tudi to je velik uspeh. 
Še nekaj je letos zaznamovalo naše 
delo, ustvarjalnost in druženja. To je 
bila prehitra in za vse nas žalostna 
vest, da je umrl Lojze Slak, legendarni 
gospod, ki je ogromno naredil za Slo-
venijo in za glasbo v Sloveniji. Ko smo 
izvedeli, da je odšel od nas, smo bili 
potrti in smo se spominjali vsega, kar 
smo skupaj ustvarili. Lahko povem, 
da smo prejšnji projekt ustvarili prav z 
njim, z naslovom Po Slakovi poti. 
Ko je Lojze odšel, je k nam prišel Slav-
ko Podboj. To je znani Dolenjec, ki 
tudi živi za glasbo, naš dober prijatelj, 
ki je z Lojzetom sodeloval vrsto let, 
skupaj sta ustvarjala velike projekte. 
Zaupal nam je, da ima besedilo, ki 
govori o prijatelju Lojzetu Slaku, in da 
je izbral nas, da to pesem zaigramo in 
zapojemo. 
Lahko tudi povem, da je Slavku nekoč 
Lojze rekel, da ga Ansambel Spev spo-
minja na njegov ansambel v mladih 
letih. Da smo takšni fantje, kot so bili 
oni, ko so bili mladi, in da naš Kristjan 
zapoje ravno tako kot njihov pevec 
Šifrar. Očitno nas je Lojze imel rad 
in tudi mi smo njega imeli radi, tako 
po glasbeni plati kot tudi v privatnem 
življenju. Pogovarjali smo se tudi o 
njegovi trti, njegovi zidanici. Lepo smo 
se razumeli. 
Tako je Slavko Podboj besedilo pesmi 
Spev za godca dal nam, da ga zapoje-
mo v spomin Lojzetu Slaku. Melodijo 
je dodal naš dobri sodelavec in prijatelj 
Tine Lesjak in nastal je valček Spev za 
godca, ki se zdaj kar veliko vrti, nas pa 

vsakič, ko ga izvajamo, pretrese. Na 
letošnjem koncertu ob naši 9. oble-
tnici so vsi v dvorani vstali in zapeli, 
pravzaprav zapeli v srcu, videli pa smo 
solze. Tudi sami smo težko odpeli to 
skladbo, ki govori o legendi. 
Načrte in želje gotovo imate. Kakšne?
Ves čas načrtujemo in tako že 
razmišljamo o 10. obletnici našega 
delovanja – o koncertu, ki ga bomo 
pripravili novembra 2012. Naši kon-
certi so vedno povezani z rdečo nitjo. 
Če se spomnimo, letošnji koncert je bil 
namenjen rudarjem in Premogovniku 
Velenje. Za 10. obletnico se bomo mo-
rali domisliti nečesa novega, načrtov 
ne manjka, želimo si samo, da bi bili 
zdravi, da bomo vse zmogli.
Povejte še, kje vas v času do novega 
leta in v njegovem začetku lahko 
vidimo in slišimo?
25. decembra igramo na Novem trgu 
v Ljubljani, skupaj z mnogimi drugimi 
izvajalci. Torej, vabljeni 25. decem-
bra zvečer v Ljubljano! Povabljeni že 
tudi na novoletni ples, ki bo v Hotelu 
Štorman v Celju. Če ste ljubitelji zim-
skih strmin, snega in mrzlega vetra, 
vabljeni 13. januarja 2012 na finale 
oddaje Na zdravje, kjer nastopamo z 
vižo, ki je bila v tej oddaji uvrščena kot 
Pesem zime. Če se kje vidimo, bo lepo, 
vsekakor pa vam v imenu Ansambla 
Spev želim v novem letu veliko lepih 
trenutkov – čim bolj se družite, pustite 
telefone in internet, podajte si v roke 
in skupaj doživite kaj lepega. Srečno 
vsem!
ob koncu našega prednovoletnega 
pogovora z Markom berzelakom 
smo na Internem radiu Pv zavrteli 
skladbo ansambla spev Mirno sa-
njaj, pomislili pa, da jutrišnji dan res 
pripada tistim, ki oznanjajo veselje. 
vsekakor pripada ansamblu spev, 
ki nas je doslej in nas bo še naprej 
vedril s svojo glasbo in energijo. 
razveseljeval vas bo tudi Interni 
radio Pv in poskrbel, da bodo v letu 
2012 – poleg novic – melodije odpi-
rale vrata mislim, željam in spomi-
nom. naj bodo pesmi tisti doživljaj, 
ki ostane v duši, izpolni hrepenenja, 
ki jih sicer ne moremo izpolniti. 
srečno 2012 vsem želimo sodelavci 
Internega radia in cele službe za 
odnose z javnostmi skupine Premo-
govnik velenje.

Dragica Marinšek
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V NK Rudar Velenje so potegnili 
črto čez jesenski del prvenstev v vseh 
selekcijah, ki tekmujejo v skoraj vseh 
kategorijah. Tisti najmlajši, ki tekmu-
jejo v okviru MNZ Celje, so uspešni, 
kot je že v navadi, saj je nogometna 
šola NK Rudar ena najuspešnejših in 
najboljših. Desetine malih nogometa-
šev se že v rosnih letih kali za poznej-
še napore in tekme. Kadetska ekipa 
je jesenski del tekmovanja končala na 
9. mestu in po 17. odigranih krogih 
zbrala 22 točk (6 zmag, 4 neodločene 
izide in 7 porazov). Mladinci so po-
storili korak naprej in so uvrščeni na 
6. mesto, zbrali so 27 točk (8 zmag, 
3 neodločene izide in 6 porazov. 
Selekcija U-14 je končala jesenski del 
sezone na 4. mestu, zbrali so kar 32 
točk. Imajo 10 zmag, 2 neodločena 
izida in 5 porazov, razlika v zadetkih 
je kar 46 : 27. 
Nogometašice ŽNK Rudar Škale so 
se v pokalnem tekmovanju uvrstile v 
polfinale pokala, ki bo na sporedu 18. 
aprila prihodnje leto. Tudi v prven-
stvu so tik pod vrhom, saj so po 10. 
krogih zbrale 20 točk, dosegle pa 6 
zmag, 2 neodločena izida in 2 poraza. 
Ob koncu jesenskega dela sezone 
delijo 3. mesto, razlika v zadetkih je 
35 : 11, za vodilnim Pomurjem pa 
zaostajajo za skromni dve točki.
Članska ekipa NK Rudar je jesenski 
del sezone končala na 5. mestu, z 
osvojenimi 30 točkami, ob tem pa so 
nogometaši osvojili 8 zmag, 6 neodlo-
čenih izidov in 7 porazov. Kar burna 
je bila jesen, saj je prva liga zelo 
izenačena, če pa bi imeli Rudarji še 
malo več športne sreče, bi prezimili 
na visokem drugem mestu. 
Na tiskovni konferenci v torek, 6. 
decembra, je trener Milan Đuričić 

Uspešna jesen za 
Rudarjeve nogometašice in 
nogometaše
Nogometne mrzlice je za nekaj časa konec, vsaj tiste prvoligaške, ženske in v nižjih se-
lekcijah. Zatišje pa ne bo trajalo dolgo, saj je običajno veliko dela v upravi in trenerskih 
ekipah, kjer morajo postoriti še kakšne manjše podrobnosti, da bo spomladansko nada-
ljevanje še bolj napeto in v skladu s pričakovanji in načrti. 

povedal, da sta 5. mesto po jesenskem 
delu in polfinale pokala uspeh, ki ni 
zanemarljiv. S trdim delom, borbeno-
stjo in kvalitetno igro bo mogoče spo-
mladi nadgraditi doseženo. Nekoliko 
bo potrebno dodati še v odnosu do 
igre, pri hitrosti in realizaciji in Rudar 
bo lahko dosegel zastavljene cilje. 
Kapetan ekipe Rusmin Dedič je 
dodal, da poizkušajo igralci dati svoj 
maksimum. Skupaj smo lahko zado-
voljni z doseženim, saj je Evropsko 
tekmovanje še vedno dosegljivo in po 
kvalitetnih pripravah lahko pričaku-
jemo še boljše rezultate.
Tehnični vodja Miran Jalušič je s 
strani uprave ocenil trenutne rezul-
tate kot solidne, bo pa potrebno v 
spomladanskem delu sezone nad-
graditi še agresivno, borbeno igro, v 
sistem vključiti mlade domače igralce 
(okrepitev ni v scenariju) in rezultat 
ne bo izostal. Cilji za člansko ekipo 
tako ostanejo uvrstitev med prve 
štiri ekipe, v pokalnem tekmovanju 

preskočiti še polfinalno oviro in 
priključiti mlade domače nogometa-
še, ki bodo nekoč nosili breme igre. 
Priprave na spomladanski del se bodo 
začele 9. januarja, do takrat morajo 
nogometaši delati po individualnih 
programih, ki so jih prejeli.
V jesenskem delu sezone so svoje 
dodali tudi navijači, ki so bili z Ru-
darji vedno in povsod, tudi takrat, ko 
rezultat ni bil najboljši. Navijačem in 
obiskovalcem tekem gre zahvala, da 
smo uživali na stadionu ob jezeru, v 
spomladanskem delu sezone pa pri-
čakujemo prav tako dobre predstave 
in razočaranj ne bo. Le skupaj bomo 
uspešni. Rudar, srečno in naprej!

Drago Kolar

Z novinarske konference ob koncu jesenske sezone

TRETJI POLČAS
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Prednovoletni ples 
Športnega društva v džinsu

Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je 3. decembra v večnamenski dvorani v Vinski Gori organiziralo že 
tradicionalni prednovoletni ples v džinsu in tako tudi letošnje leto zaključilo aktivno in zabavno. Večer je potekal v 
znamenju plesa, družabnih iger in presenečenj. Skoraj 300 članov društva je uživalo v prijetnem in zabavnem vzdušju do 
zgodnjih jutranjih ur. Predsednik Športnega društva Robert Lah je v svojem pozdravnem nagovoru med drugim vsem 
članom in njihovim družinskim članom zaželel vse najlepše v prihajajočem letu 2012.

TRETJI POLČAS

Restavracija Jezero
Cesta Simona Blatnika 23
3320 Velenje - Slovenija

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

Jedilnik
DIMLJENA POSTRV S HRENOVIM MUSLINOM,

SAVINJSKI ŽELODEC Z MOVHOTOM
*

GAMSOVA JUHA Z ZDROBOVIMI ŽLIČNIKI
*

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

DOMAČI OCVRTKI S ČEBULO,
ZELENJAVA MOZAIK,

SOLATA
*

NOVOLETNA ZLOŽENKA S SADJEM NA KRHKEM TESTU S SADNO OMAKO

»GOST, ODLIČNA IZBIRA«

JezeroRe s tav ra c i j a

1. 1. 2012 NOVOLETNI PLES  
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Martin Pustatičnik

»PESMI ZIME«!
 

Sonce otožno že za goro
vabi me, kliče in pravi tako:
»Prišel bo čas,
ko veter prinesel bo mraz,
zadnje še liste dreves
zimski bo veter povabil na ples.«
 

Ob glasbi otožni
še zvezde zatiskale bodo oči,
ob misli pobožni
sonca si srce želi.
 
Gozdno tišino
preganja že čudežni mrak,
vrhovi dreves
so zadrhteli
odeti v zimsko sivino,
ko mraz je prestopil njihov prag.
 
Plešejo, plešejo snežinke bele,
pod krošnjami se stiskajo
srnice prav nič vesele,
ker v zimski so sneg se ujele.
 

Polja, pokrita s kristali snežink,
so nemo zavila se v molk,
zima je trda in kruta,
od polja zahteva svoj dolg.
A jaz sem popotnik, 
ki gre skozi gozd.
Iščem in gledam,
kje našel bi most
tja na snežene poljane,
s snegom in ivjem obdane.
 

Se v srcu mi misel poraja,
da bo prišel nekdo
iz daljnega kraja,
ki rešil nas bo.
 
V času božiča
nekoč se je stvarnik rodil,
prinesel je sonce,
da se ves sneg je stopil.
 
Premagal je zimo,
ljudem odprl oči
in zopet oznanil je svetle noči,
ki jih prinaša ljubezen,
ljubezen do vseh ljudi.

Iskrice tople sončnega sija
naj burno vzcvetijo,
pesmi prikličejo v dušo,
pesmi, ki burno zvenijo,
prinašajo radost
in večno gorijo.

Sonce je vera in upanje naše,
zvezde na nebu hotenja naj dajo,
da ljubezen bo večno v srcih gorela,
da bi vsa ljudstva se rada imela.

Martn Pustatičnik

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame 
Marije Brdnik 
se iskreno zahvaljujem Sindikatu 
Premogovnika Velenje za darovano cvetje, 
sodelavcem za izrečena sožalja in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Milena Brdnik

UREDNIŠTVU 
ČASOPISA RUDAR,
UPOKOJENCEM IN 
RUDARJEM
ŽELIM VESELE 
BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO 
LETO 2012.
 
Nežne akorde naj Vam
v dušo nalije,
zven zlate melodije

in RIME:
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Hotel BARBARA Fiesa, Fiesa 68, 6330 Piran
Tel: 00386(5)61 790 00 • Fax: 00386(5)61790 10
www.hotelbarbarafiesa.com • E-mail: hotel.barbara@siol.net

Strunjan 17, 6320 Portorož, Slovenija
Tel.: +386(0)5 67 181 00 • Fax.: +386(0)5 67 181 60

e-mail: info@hoteloleander.si • www.hoteloleander.si 

3 dnevni paket (2 nočitvi) s silvestrovanjem

v hotelu BARBARA Fiesa od 210 eur/osebo

3 dnevni paket (2 nočitvi)

brez silvestrovanja

v hotelu Oleander Strunjan

od 118 eur/osebo

Pričakuje vas prijazno hotelsko osebje, ki se bo potrudilo,
da se boste ob dobri hrani in pijači počutili kar najbolj prijetno.

Pustite se razvajati, ne bo vam žal…
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Rešitev nagradne križanke Premogovnika Velenje, objavljene v Rudarju 10/2011, je geslo: »PV INVEST, RASTIMO SKUPAJ«.
Nagrajenci so: Sabina Knavs, Velenje, Boris Kukec, Velenje, Andreja Trebičnik, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 

Čestitamo!

Nagradna križanka
AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

HIPNA 
ODDALJITEV 
OD PODLAGE 
Z ODRIVOM

SEZNAM 
NASLOVOV,

IMENIK

AMERIŠKI 
PARLAMENT

REKA NA 
PELEPONEZU, 

EVROTAS

PO RIMSKI BO-
GINJI JUNONI 
POIMENOVAN  

ASTEROID

OŠABEN 
ČLOVEK, 

PREVZETNEŽ

NIKOLA
TESLA

PRIPRAVA ZA 
NANAŠANJE 

PUDRA

GLAVNA
ARTERIJA

OKRASNA SOB-
NA RASTLINA, 

KRISTUS, 
KRONA

POSOJANJE Z 
ZELO VISOKI-
MI OBRESTNI

SRNJE
MESO

ARGON
RADIOAKTI-
VEN IZOTOP 

TORIJA
NOVOZELAN-
DSKA PAPIGA
GRAŠČAKOVO 

BIVALIŠČE

LEDVICA

AGENS
=

FAKTOR, 
ČINITELJ, 
DEJAVNIK

ZNAK ZA TON
ŠALJIV 

NAZIV ZA 
HARMONIKO

FAKTOR, 
ČINITELJ, 
DEJAVNIK

MISELNOST 
DRUŽBENO 

BREZBRIŽNIH 
LJUDI

NOSEČNOST 
PRI 

SESALCIH

ZA POLTON 
ZVIŠANI A

SANDRA 
BULLOCK

ROPARSKI 
DELFIN

REK V ŠVICI

JAKOBOV
BRAT

KLIMAKTERIJ

LOČILO SREDI 
STAVKA

VELEPOSLA-
NIŠTVO

SIROMAKI
RIBJE

JAJČECE

KDOR PRETI-
RANO UŽIVA 
LAKOHOLNE 

PIJAČE

NAJVEČJI 
RIBI PODO-

BEN MORSKI 
SESALEC

ITALIJANSKI 
BOREC ZA 
SVOBODO 

(GIUSEPPE)

ZEHANJE

CEVAST 
PODZEMNI 
PROSTOR

DOLGODLAKO 
GOVEDO NA 
HIMALAJI

KRATICA ZA 
ELEKTROGO-

SPODARSTVO

RUDOLF
INEMANN

VELIK 
MUSLIMAN-
SKI PRAZNIK

NASELJE
AMERIŠKA 
IGRALKA 

(JILL)

VOJAŠKA
STOPINJA

GIUSEPPE 
GARIBALDI JE 

ITALIJAN. BOREC 
ZA SVOBODO

LITIJ

AUGUSTE 
RENOAR

VELIKA
 AFRIŠKA 

PTICA

KOŠARKAR
(SANI)

NEMŠKI 
FOTOAPARAT

URADNA LI-
STINA, ZAPIS

POST
SKRIPTUM

LEPLJIV 
IZCEDEK 

IGLAVCEV
MORALA,

ETIKA

FIŽOL 
BOLJŠE 
SORTE
VODNO 
LETALO

NITAST 
IZRASTEK 
NA KOŽI

SESALCEV
KRAJŠA LITERARNA 

RAZPRAVA
TEMNA VULKANSKA 

KAMNINA

ANITA
EKBERG

IVAN
HRIBAR

NEMŠKO 
IME
DEL

POSODE

HEIKE 
DRECHSLER

NEMŠKI 
PISATELJ 

(THOMAS)

KRČMAR, 
GOSTILNIČAR

ANTIČNO 
LJUDSTVO 

NA BALKANU

AARE JE 
DRUGA 

NAJVEČJA 
REKA V ŠVICI

OKRASNI 
PREDMETI 

BREZ 
UMETNIŠKE 
VREDNOST

OTOŽNI 
TONSKI SPOL

ŠVED. PIS.
HANSSON

BORIS
ČIBEJ

KALCIJ

DRAGICA
JUDEŽ

STRAN
NEBA

AVSTRAL. 
MEDVEDEK 

VREČAR
NATAŠA 
BOKAL

NEKDANJI 
IRAŠKI 

DIKTATOR 
HUSEIN

BRANISLAV
NUŠIĆ

PREKAJENO 
SVIJSKO 
STEGNO

POSODICA 
ZA ČRNIL

ELKE 
SOMMER

ANGLEŠKA 
DOLŽINSKA 

MERA

IONIJ JE 
RADIOAKTIV-

NI IZOTOP 
TORIJA

FRANCOSKI 
PISATELJ
(ANDRE)

PRIPADNICA 
OBČINE

POŠKODBA 
TKIVA

DANICA
SIMŠIČ

INDONEZIJ-
SKO OTOČJE 

PRI NOVI 
GVINEJI

MOČVIREN 
TRAVNIK 
OB VODI

NINA RICCI
AMERIŠKI 
PISATELJ 

LEVIN

ORODJE 
ŽANJIC

AMERIŠKI 
IGRALEC 
BEATTY

Nagradna križanka 
gost, d. o. o.
Geslo napišite na dopisnico in jo 
pošljite do 15. januarja 2012 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade podjetja Gost.

NAŠ
ZAHODNI

SOSED

ALUMINIJ

TONE
LAPAJNE

RIMSKA  
BOGINJA 

JUTRANJE 
ZARJE

VULKAN NA 
SICILIJI

NADEV ZA 
NAPOLITAN-
KE, NUGAT

NOTRANJA 
STRAN 
ROKE



51

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

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN
STANOVANJA

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

Etaža: 10/10
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

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

Etaža: 8/8
Cena: 76.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 68.000 EUR

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

Etaža: P + K
Cena: 120.000 EUR

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

Etaža: 2/2
Cena: 65.000 EUR

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

Etaža: 2/2
Cena: 59.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 97.000 EUR

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

Etaža: 1/2
Cena: 100.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Prebold
Zgrajeno: 1975
Velikost: 30 m2

Etaža: 2/5
Cena: 40.000 EUR

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

Etaža: VP
Cena: 89.000 EUR

2,5-SOBNO
Lokacija: Šalek
Zgrajeno: 1986
Velikost: 64 m2

Etaža: 5/8
Cena: 75.000 EUR

2,5-SOBNO
Lokacija: Šalek
Zgrajeno: 1986
Velikost: 64 m2

Etaža: 1/8
Cena: 72.000 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Radmirje
Adaptirano: 2001
Velikost: 114 m2

Velikost parc.: 512 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 88.000 EUR

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

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj
Adaptirano: 1987
Velikost: 165 m2

Velikost parcele: 
410 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 95.000 EUR

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

Velikost parcele: 
380 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 375.000 EUR

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

Velikost parcele: 
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

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

Velikost parcele: 
175 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 138.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajeno: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele: 
826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 60.000 EUR

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

Velikost parcele: 
220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirano: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele: 
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Škale
Velikost: 142 m2

Adaptirana: 2005
Velikost parc.: 
1111 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 138.000 EUR

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

Velikost parc.: 
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

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

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

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

Velikost parc.: 
2730 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 325.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj 
Florjan
Adaptirano: 1987
Velikost: 165 m2

Velikost parcele: 410 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 189.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj 
Ravne
Zgrajeno: 2011
Velikost: 320 m2

Velikost parcele: 
1445 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 370.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje - 
Lipje
Zgrajeno: 1989
Velikost: 257 m2

Velikost parcele:
1604 m2

Etažnost: K + N
Cena: 100.000 EUR

PARCELE

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

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lokovica
Velikost: 3000 m2

Cena: 18 EUR/m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Vinska Gora,
Pirešica
Velikost: 677 m2

Cena: 23.000 EUR

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

Cena: 68.000 EUR

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

Cena: 100.000 EUR

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

Cena: 65.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEFoN:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POštA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

Posel strokovno in varno vodimo 
ter izpeljemo od začetka do 
konca – od podpisa pogodbe do 
primopredaje nepremičnine. 
Poleg posredovanja pri prodaji 
nepremičnin vam nudimo 
individualno svetovanje, sestavo 
pogodb (prodajna, darilna, 
najemna ...) in pregled že 
sestavljenih pogodb. Pojasnimo 
vam lahko posamezne institute 
(nar. ara, odstopnina, pogodbena 
kazen itd.), ki so vsebovani v 
pogodbi, in upoštevamo vaše 
želje pri zavarovanju vaših 
pravic. Pojasnimo vam tudi 
vaše pravice v primeru kršitve 
pogodb (neizpolnitve ali delne 
izpolnitve obveznosti, izpolnitve z 
napakami in zamude z izpolnitvijo) 
in odgovorimo na vsa ostala 
vprašanja v zvezi s konkretnim 
pogodbenim razmerjem.
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naj vaS v letu 2012 
povezujejo lepe miSli 

in iskrene želje. 
Srečno!

v premogovniku velenje, ki 
predstavlja referenčno točko v 
premogovništvu zahodne evrope, 
svojo uspešno zgodbo gradimo na 
temeljih tradicije in lastnega znanja, 
z najboljšo tehnološko opremo, s 
pripadnostjo zaposlenih, ki so vrhunsko 
usposobljeni na različnih področjih, 
s smelo začrtanimi razvojnimi koraki, 
usmerjenimi vse do leta 2054. z namenom še 
učinkovitejšega upravljanja z energijo smo letos 
pristopili k pridobitvi mednarodnega certifikata 
za standard iSo 50001 in kot prvi premogovnik 
ter ena prvih energetskih družb na svetu s tem še 
dodatno potrdili energetsko učinkovitost v podjetju.

Med dvema trenutkoma se nenadoma
odpro vrata v nov čas, 
a sreča vendarle ni v tem času,
temveč v nas.


