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UVODNIK

Odkop G2/C 
je prelomnica pri 
odkopavanju premoga
Z odkopavanjem na odkopu G2/C pričenjamo uresničeva-
ti projekt sočasnega odkopavanja premoga na dveh odko-
pih, ki smo ga zastavili v letu 2009 in ne zadeva le samega 
odkopavanja premoga, temveč tudi vse projekte racionali-
zacije proizvodnje premoga in načrte za prihodnja leta za 
vse podporne službe, ki načrtujejo odkopavanje.
V letošnjih prvih štirih mesecih smo odkopavali na od-
kopu k.–120/B v južnem krilu jame Preloge in na odkopu 
k.–50/B v jami Pesje. Na teh dveh odkopih smo odkopava-
li z višino 15 metrov in dala sta izredno dobre rezultate – v 
povprečju 18.500 ton premoga na dan.
V maju smo odkopavanje na odkopu k.–120/B zaključili 
in brez presledka začeli odkopavanje na odkopu G2/C, na 
katerem so višine odkopavanja omejene. Ves načrtovani 
premog, to je okoli 900.000 ton, bomo pridobili z reza-
njem, brez pridobivanja premoga iz stropa. Zaradi tankih 
izolacijskih plasti v G–področju je dovoljeno pridobivanje 
premoga do pet metrov višine. 
Dolžina in umestitev odkopov v severnem krilu jame sta 
omejeni z gabariti sloja in ta bo na naslednji etaži omogo-
čal dolžine odkopov do 250 metrov. Odkopavanje na taki 
dolžini nam omogoča resnično najsodobnejša odkopna 
oprema, ki je vgrajena že na odkopu G2/C, in je plod 
številnih izboljšav, ki smo jih predlagali upravljalci opreme 
in drugi strokovnjaki v podjetju. 
Šibka točka pridobivanja premoga zgolj na dveh odkopih 
so zastoji, kajti če obstane en odkop, to pomeni 50-odsto-
tni izpad proizvodnje. S tega vidika je zelo pomembno, da 
so odkopi in jamski objekti zelo dobro pripravljeni, da na 
odkopih visoko zmogljiva oprema deluje brezhibno ter da 
vsi, ki k temu lahko kaj prispevajo, poskrbijo za nemoteno 
obratovanje.
Sočasno odkopavanje na dveh odkopih skozi celo leto 
pomeni velik napredek k razumevanju racionalizacije in 
ekonomske upravičenosti odkopavanja velenjskega lignita. 
Daje nam velike možnosti za rešitev številnih težav, s 
katerimi smo se srečevali v preteklosti. S konceptom odko-
pavanja smo rešili konične obremenitve glavnih odvozov 
premoga iz jame, pomanjkanje delavcev na odkopih in 
zmanjšali odprtost jame s potrebnimi objekti za en odkop. 
Prav tako se je podaljšal čas konsolidacije področja, v 
katerega posegamo izmenično in z zakasnitvijo, kjer je 
predhodno potekalo odkopavanje, kar ima pozitivne učin-
ke na izboljšanje stabilnosti jamskih objektov in na proces 
odkopavanja. 
Poleg tega potrebujemo tretjino manj odkopne opreme, 

za katero lahko skozi celo leto načrtujemo vgradnjo in 
izgradnjo, časovno razporejene remonte, imamo dovolj 
časa za kvalitetno izvedbo del pri montažah in demon-
tažah, objekte lahko zgradimo brez naglice in kvalitetno. 
Prav tako zmanjšujemo potrebno število vzdrževalcev in 
servisnih služb za odkopavanje.
In kar je najbolj pomembno – z dvema odkopoma tudi 
pocenimo pridobivanje premoga, kar je bistvenega pome-
na za uresničevanje Razvojnega načrta oziroma za nižanje 
cene končnega izdelka – električne energije, pridobljene iz 
našega premoga.

Vinko Kotnik, 
tehnični vodja Proizvodnje
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Odkop za zgodovino 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

17. maja v prvi izmeni se je v odkopavanje vključil odkop G2/C v severnem krilu jame Preloge. To 
je prvi odkop, ki bo v celotnem času delovanja dolg več kot 200 metrov, na njem pa je zbrana naša 
najboljša odkopna oprema. Odkop bo obratoval do januarja 2011, na njem pa bomo pridobili več 
kot 900.000 ton premoga.

Zagon odkopa je opravil direktor dr. Milan Medved v 
spremstvu mag. Marjana Kolenca, glavnega tehničnega 
vodje Proizvodnje, in Vinka Kotnika, tehničnega vodje 
Proizvodnje. 
Direktor je čestital vsem, ki so odkop zmontirali in pripra-
vili za začetek obratovanja ter poudaril: »V Premogovniku 
Velenje močno računamo na proizvodnjo s tega odkopa. 
Z montažo in obratovanjem takšnega odkopa nadgrajuje-
mo naše poskuse z odkopa G2/B, ki je v določenem delu 
presegel 200 metrov dolžine. Poleg tega je odkop G2/C 
tudi dokaz našega lastnega inženirskega znanja ter ope-
rativnega, proizvodnega znanja, ki ga skupaj s tehničnim 
vodstvom dokazujejo rudarji, strojniki in elektrikarji na 
odkopu. Želim vam predvsem varno in uspešno delo.«

Sodobna oprema
Na novem odkopu deluje odkopni transporter Joy 7, ki je 
v času od obratovanja na odkopu G2/B pred dvema letoma 

doživel pomembno konstrukcijsko spremembo. Pobudniki 
zanjo so bili uporabniki transporterja, nanaša pa se na 
zadnji pogon odkopnega transporterja. Tega so namestili v 
ustrezno ohišje, ki bo preprečilo zasipanje s premogom ter 
omogočilo avtomatsko napenjanje verige. To bo odločilno 
prispevalo k povečanju obratovalne zanesljivosti transpor-
terja. 
Nova sta pridobivalni stroj in podporje, testirali pa bomo 
tudi dve novi visoki sekciji, ki naj bi jih sicer letos kupili za 
dolžino celega novega odkopa. Novi sekciji v konstrukciji 
in funkcionalnosti prinašata veliko novosti. Sekcije te vrste 
so stabilnejše in s tem bo stabilnejši celoten odkop, ki ga 
bodo podpirale, odpravljene so slabosti, ki smo jih pri 
sekcijah ugotavljali na odkopu Y v jami Pesje. Dodali smo 
nekaj novih funkcij za manevriranje s sekcijami, predvsem 
za njihovo uravnavanje.
Na odkopu bo za povečanje humanizacije dela urejeno 
tudi odpraševanje z vodnimi šobami. 

Odkop G2/C je v ponedeljek zjutraj pognal direktor dr. Milan Medved.
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Na odkopu G2/C bomo pridobivali premog samo v hori-
zontali oziroma v podkopu in pričakujemo, da bo glede 
na to dejstvo imel dobre rezultate. Načrtujemo med 6.000 
in 7.000 ton dnevne proizvodnje. Lociran je v najkvalite-
tnejšem sloju odkopavanja premoga, kjer lahko povprečna 
kurilna vrednost lignita znaša tudi 13 GJ na tono.
Montaža odkopa G2/C je potekala brez posebnih težav, 
delo brez težav pa si obetajo tudi vsi, ki bodo na njem 
pridobivali premog. Vodja odkopa je jože virbnik, ki je 
ob zagonu odkopa povedal: »Montaža odkopa je potekala 
dobro in rudarji menimo, da je lepo pripravljen za obrato-
vanje. Zagnali smo ga uspešno, brez težav. 
Za našo delovno skupino je novo to, da smo v G–podro-
čju, s takšno opremo pa smo že delali in smo je navajeni. 
To pa je najbolj pomembno. Upamo, da bo delo potekalo 
uspešno in varno.«

Diana Janežič

Želijo si varno in uspešno delo novega odkopa – z leve nadzornik Tomaž Brezovnik, Jože Virbnik, Marjan Marjanovič, poslo-
vodja, dr. Milan Medved, Vinko Kotnik in mag. Marjan Kolenc.

Proizvodnja april 2010
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

-120/B 112.000 112.116 116 100,10 7.007
-50/B 160.000 156.848 -3.152 98,03 9.803
Proizvodnja 272.000 268.964 -3.036 98,88 16.810
Priprave 9.600 6.941 -2.659 72,30 434
Skupaj PV 281.600 275.905 -5.695 97,98 17.244

Na odkopu G2/C bomo testirali tudi dve novi visoki sekciji.
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V času letošnjih prvomajskih 
praznikov, med 24. aprilom in 1. 
majem, je bil po skrbno sestavljenem 
terminskem načrtu opravljen remont 
ventilatorja TURMAG V1 v VP Šo-
štanj. Ponovni zagon remontiranega 
ventilatorja je bil opravljen 1. maja 
ob 15. uri in vse je steklo dobro ter v 
skladu s predpisi.
Ob internem tehničnem prevzemu 
je Peter Majhenič iz Strojne službe 
jama pojasnil vzroke za remont in po-
tek del: »Osnovni vzrok za remont je 
bilo dejstvo, da se med obratovanjem 
ventilatorja ni dalo več spreminjati 
kota lopatic, in sicer zaradi oteže-
nega obračanja ležajev. Ti ležijo v 

Obnovljena pljuča 
premogovnika
Glavno zračenje jame Premogovnika Velenje zagotavljamo z dvema ventilatorskima postajama: VP 
Šoštanj in VP Pesje. VP Šoštanj je večja in je namenjena za prezračevanje jame Preloge. Glavni ven-
tilator je eden od vitalnih objektov Premogovnika Velenje, saj mora obratovati neprekinjeno in zelo 
zanesljivo. V primeru zastoja na njem pride že v nekaj minutah do zaplinitve jamskih prostorov, 
predvsem na odkopih, ter posledično do ustavitve proizvodnje in umika ljudi iz jame.

masti, vanjo pa se je zamešalo precej 
premogovega prahu, kar je ustavljalo 
delovanje ležajev. 
Remont je bil temeljit in je vklju-
čeval pregled in zamenjavo vseh 
najpomembnejših delov ventilatorja. 
Načrtovano je bilo, da bo opravljen 
v desetih dneh, opravljen pa je bil v 
osmih. Takšen remont se dela enkrat 
na deset let in v Premogovniku 
Velenje skoraj ni več sodelavcev, ki 
bi imeli izkušnjo s takšnimi remonti. 
Pravzaprav sva bila v celotni ekipi, ki 
je delala pri remontu, le dva sodelav-
ca, ki sva imela te izkušnje – poleg 
mene še Aleksander Drev.«
aleksander drev iz Oddelka teh-

nološke priprave strojnih naprav je 
povedal, da je delovanje ventilatorja 
lahko ročno ali avtomatsko. Leta 2000 
je bil opravljen delni remont ventila-
torjev Turmag V1 in V2. Zamenjani 
so bili ležaji na glavni gredi in na 
rotorju, niso pa bili zamenjani ležaji v 
mehanizmu za prestavilo lopatic. 
Namen letošnjega remonta je bil 
usposobiti nemoteno in zanesljivo 
nastavljanje kota lopatic med obrato-
vanjem ventilatorja, hkrati pa zame-
njava vseh ležajev na gredi, rotorju in 
mehanizmu za prestavilo lopatic. 
Uspešno opravljen remont je sad 
timskega dela med strojnimi in elek-
troizvajalci, Nabavno in Tehnološko 

Remont je bil temeljit in je vključeval pregled in zamenjavo vseh najpomembnejših delov ventilatorja. Na fotografiji eno od 
zahtevnih del med remontom, demontaža rotorja s prirobnice
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službo, zunanjimi dobavitelji rezerv-
nih delov in vodstvom Premogovnika 
Velenje.

Zahtevno timsko delo
Pohvale in čestitke vsem, ki so 
sodelovali pri remontu, je ob tehnič-
nem prevzemu izrekel tudi vinko 
kotnik, tehnični vodja Proizvodnje, 
in poudaril: »Izredno sem vesel, da 
je bil opravljen dolgo pričakovani 
remont ventilatorja v VP Šoštanj. 
Lotili smo se ga z dobršno mero 
strahu ali spoštovanja, kajti sodelavci, 
ki so imeli izkušnje pri takšnih delih, 
so že upokojeni. Delo je bilo dobro 
načrtovano in pohvaliti želim vse, ki 
ste sodelovali pri remontu, da je delo 
dobro teklo in bilo uspešno. 
Remont ventilatorja je izredno zah-
tevno in težko timsko delo. Zave-
dati se moramo, da so ventilatorske 
postaje pljuča premogovnika. Ko je 
bil zaradi remonta ustavljen venti-
lator 1, je deloval le drugi ventilator 
in če bi v tem času prišlo do okvare 
na tem, bi zaplinili skoraj celo jamo 
in delo v njej bi morali ustaviti. Med 
pripravami na remont smo predvideli 
tudi takšno možnost, a je k sreči ni 
bilo treba uporabiti. Dogajanje v jami 
med remontom smo ves čas budno 
spremljali.
Remont tega ventilatorja je bil nujen, 
stekle pa so že tudi priprave na re-
mont ventilatorja 2. Ko bomo opravili 
še tega, bo zanesljivost obratovanja 
VP Šoštanj še večja.« 

Brez zračenja ni 
proizvodnje
Kot pojasnjuje rado gregorc, 
tehnolog zahtevnih rudarskih del v 
Pripravi dela in dežurni službi, se 
glavno prezračevanje metanske jame 
Premogovnika Velenje izvaja depre-
sijsko, kontinuirano. Pri proizvodnji 
premoga se sproščajo precejšnje 
količine plinov, predvsem metana 
(CH4) in ogljikovega dioksida (CO2). 
Za odvajanje teh plinov in za zagota-
vljanje ustreznih klimatskih delovnih 
razmer v jami je treba v vse jamske 
prostore dovajati dovolj zraka.
Ventilatorska postaja Šoštanj je bila 
zgrajena leta 1986 in od takrat v njej 
izmenično  obratujeta dva enaka tipa 
ventilatorjev, to sta glavni in rezervni 
ventilator (ventilator I in ventilator 
II) enake zmogljivosti, ki obratujeta 
izmenično. 

Ventilatorska postaja je bila leta 1999 
popolnoma avtomatizirana in od 
takrat obratuje brez prisotnosti stre-
žnika. Vsi preklopi med ventilator-
jema in regulacije moči se opravljajo 
daljinsko, prek VTIS-a pa se daljin-
sko spremljajo tudi vsi pomembni 
tehnološki in zračilni parametri. Moč 
elektromotorjev je 1.800 KW. 
Glede na trenutne potrebe po zraku 
ventilator povprečno sesa iz jame 
15.000 m3/min. Zaradi vseh navede-
nih dejstev in pomembne funkcije 
glavnega ventilatorja večkrat rečemo, 
da so to pljuča premogovnika.

Diana Janežič

Ventilatorska postaja Šoštanj zagotavlja prezračevanje jame Preloge.

Interni tehnični prevzem, prvi z desne Aleksander Drev, četrti z desne Peter 
Majhenič

Izredne dimenzije ročic lopatic
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Premogovnik Velenje in 
HTZ Velenje uspešno 
opravila zunanjo presojo
V HTZ Velenje in Premogovniku Velenje je bila 12. in 13. maja na vrsti redna letna zunanja presoja 
sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu po standardih ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 in OHSAS 18001:2007. Presojo je tudi letos izvajal Slovenski inštitut 
za kakovost in meroslovje SIQ. Oba dneva sta se začela z uvodnima sestankoma presojevalcev in 
predstavnikov podjetij, nato pa so se presojevalci napotili v posamezne dele podjetja.

Letošnjo ekipo presojevalcev v 
Premogovniku Velenje so sestavljali 
mag. Dušan Zorc, vodja presoje, Uroš 
Bajželj, Alenka Pavlin Šešek, Janez 
Kržan, Tomaž Babnik in Igor Bizjak. 
V HTZ Velenje ni bilo Uroša Bajžlja, 
presojala pa je Brigita Mehle Grčar.
Postopek redne presoje poteka po 
sistemu vzorčenja, zato vsako leto 
niso presojani vsi procesi, biti pa mo-
rajo v triletnem ciklu presoj. Naloga 
presojevalcev je, da skušajo oceniti 
skladnost procesov z zahtevami stan-
dardov, zakonodaje ter odjemalcev 
storitev in izdelkov.

Urejeno podjetje
V Premogovniku Velenje se je presoja 
začela v četrtek z uvodnim sestan-
kom, na katerem je direktor dr. 
Milan Medved prepričano napove-
dal, da bomo tudi na letošnji presoji 
dokazali, da smo urejeno in organizi-
rano podjetje. Zahvalil se je sodelav-
kam in sodelavcem za trdo delo, ki 
so ga tudi letos vložili v priprave na 
zunanjo presojo, predvsem v postop-
ku notranje presoje, v katerem smo 
ponovno prevetrili naše postopke. 
»Pomembno je, da skozi enovit sistem 
kakovosti uspešno obvladujemo vse 
najpomembnejše aktivnosti našega 
podjetja, našo organiziranost, odnos 
do okolja ter zagotavljanje varstva in 
zdravja pri delu,« je dejal direktor.
Po programu so nato presojevalci 
najprej pregledali vodenje in upra-
vljanje, investicije, varnost in nadzor 
z oceno tveganja ter okoljske vidike. 
V jami so presojali pripravo delovišč 
in vrtanje, pridobivanje premoga, 
emisije v ozračje, zračenje, montažo 

in vzdrževanje ter logistiko. Presojali 
so tudi ravnanje z nevarnimi snov-
mi in odpadki, izredne razmere po 
načrtih ukrepanja, požarni načrt in 
Pripravo dela. 
Popoldanski del je bil namenjen pre-
soji v Tehničnih službah in seizmiki, 
Informatiki ter področjem obvlado-
vanje procesov, presoje sistema in 
izboljšave, ravnanje s človeškimi viri 
in izobraževanje ter komuniciranje in 
odnosi z javnostmi. 
Ta zahteven in obsežen pregled pro-
cesov je bil sklenjen v četrtek zvečer. 

Ocena: odlično!
Na zaključnem sestanku presojeval-
cev, vodij procesov in spremljevalcev 
se je mag. dušan zorc v imenu 
kolegov in svojem imenu zahvalil 
udeležencem presoje za sodelovanje 
in pomoč pri presojanju, ki sta bila po 

njegovih besedah ne samo korektna, 
ampak odlična. 
»Naša ocena vašega sistema vodenja 
je zelo pozitivna. Ker smo bili neka-
teri presojevalci v vašem podjetju že 
večkrat, lahko govorimo o velikem 
napredku v zadnjih letih. Ogromna 
razlika je v razumevanju, delovanju 
in učinkovitosti sistemov vodenja. 
Vaš sistem ni le na papirju, ampak 
resnično deluje, uporabljate ga kot 
orodje pri stalnem izboljševanju. 
Katerokoli področje smo pogledali, je 
bilo skoraj odlično. Našli nismo no-
benih neskladnosti in nobenih večjih 
pomanjkljivosti. Zapisali smo nekaj 
priporočil, v smislu naših pogledov 
na vaše rešitve,« je dejal mag. Zorc.
Uroš bajželj je poudaril, da po 
desetih letih, odkar je presojevalec 
v Premogovniku Velenje, zaznava 
zelo opazen napredek v vpeljanosti 

Pred odhodom v jamo na presojo montaže in vzdrževanja ter logistike; z leve 
Pavle Skornšek, Janez Žerjav, presojevalca Igor Bizjak in Tomaž Babnik ter mag. 
Simon Tajnšek
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vseh sistemov ter posebej pohvalil 
dolgoročno načrtovanje razvoja 
podjetja. »V Tehničnih službah me 
je navdušilo prizadevanje, da izdelate 
projekte pri vas, da študirate razvoj in 
imate izdelane dolgoročne poglede za 
prihodnost. Premogovnik je namreč 
kot velika ladja, ki se ne more na 
hitro obračati. Dolgoročni razvojni 
programi so bistvo za dobro vodenje 
podjetja,« je dejal. 

V HTZ Velenje 
napredovali
Presojevalci so v HTZ Velenje pre-
sojali sistem vodenja kakovosti in 
ravnanja z odpadki, delo v Strojnem 
in Elektroremontu, PC ESTO, de-
lavnico Zaščitnih sredstev, Razvojno 
področje, Proizvodnjo in vzdrževanje 
sistemov za čiščenje vode, Nabavo in 
prodajo, proces vodenja varnosti in 
zdravja pri delu, servisiranje v Reše-
valno-servisni dejavnosti ter Pralnice 
in kopalnice.
Prva redna zunanja presoja siste-
mov vodenja je bila v HTZ Velenje 
pol leta po certifikacijski presoji. Na 
zaključnem sestanku presojevalcev 
z vodji procesov in spremljevalci je 
mag. Dušan Zorc primerjal tedanje 
stanje z današnjim in ugotavljal, da 
so v HTZ Velenje v tem času precej 
napredovali, predvsem na sistemskem 
področju, pri ureditvi dokumentacije, 
na nekaterih delih področja varnosti 
in zdravja pri delu ter da so bila zelo 
dobro pripravljena poročila za vod-
stveni pregled.
Sicer pa se je mag. dušan zorc v 
imenu svojih sodelavcev najprej 
zahvalil vsem v HTZ Velenje, ki so 
sodelovali pri presoji, za korektno 
sodelovanje in ponujene odgovore. 
»Pregledali smo vsa področja, ki so 
bila določena v planu presoje in v tem 
smislu je bila presoja uspešna. Ali je 
bila tudi učinkovita, boste ocenili vi,« 
je dejal. V nadaljevanju je poročal, 
da presojevalci med svoje ugotovitve 
niso zapisali nobene neskladnosti, 
podali pa so nekaj priporočil.
V imenu podjetja se je sodelavcem 
za pripravo na presojo in sodelovanje 
s presojevalci ter presojevalcem za 
opravljeno delo in priporočila zahva-
lil pomočnik direktorja HTZ Velenje 
janko lukner ter izrazil prepričanje, 
da bo tudi z njihovo pomočjo podje-
tje HTZ Velenje v prihodnje še boljše.

Diana Janežič

Presoja v Strojnem remontu HTZ Velenje; z leve Janko Avberšek, Vlado Sredenšek 
in mag. Dušan Zorc

Presojevalca in spremljevalci med »poukom« o uporabi samoreševalnega aparata 
v Reševalni službi; z leve Simon Klinc, Gregor Uranjek, Robert Lah, vodja presoje 
mag. Dušan Zorc, presojevalec Uroš Bajželj in Vinko Kotnik

Presoja planov izrednih razmer, požarnega načrta in Priprave dela; z leve mag. 
Bogdan Makovšek, Irena Glušič, presojevalca Janez Kržan in Alenka Pavlin Šešek 
ter mag. Marjan Kolenc in Dušan Čižmek
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Vodstveni pregled sistema 
vodenja 
 V Premogovniku Velenje imamo vpeljan sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter 
sistem varnosti in zdravja pri delu. Po zahtevah standardov mora vodstvo enkrat letno pregledati 
delo na področju sistemov vodenja v preteklem obdobju ter podati usmeritve za nadaljnje delo. 
Tako je bil 5. maja opravljen letošnji vodstveni pregled sistemov vodenja. 

Na vodstvenem pregledu so lastniki 
procesov oziroma vodje področij 
poročali o: 

rezultatih presoj, zakonskih in •	
drugih zahtevah,
povratnih informacijah •	
odjemalcev,
delovanju procesov,•	
rezultatih sodelovanja in posveto-•	
vanja (svet delavcev, sindikat),
izpolnjevanju zastavljenih ciljev,•	
stanju preventivnih in korektivnih •	
ukrepov,
stanju programov in monitoringov,•	
predlogih in izboljšavah sistema •	
vodenja,
ukrepih predhodnih vodstvenih •	
pregledov ter 
spremembah, ki vplivajo na siste-•	
me vodenja.

Letos so bile spremenjene razvojne 
smernice, prav tako so bili spre-
menjeni strateški cilji družbe. Vse 
spremembe so bile upoštevane v 

delovanju sistemov vodenja. Dopol-
nitve sistemov vodenja, ki so sledile 
spremembam, so bile na vodstve-
nem pregledu potrjene. Izdan je bil 
nov Poslovnik sistema vodenja ter 
dopolnjena politika sistemov vodenja. 
Politika sistemov vodenja je na voljo 
na spletni strani Premogovnika Vele-
nje, intranetni strani ter v Poslovniku 
sistema vodenja.

Politika sistema vodenja
Politika sistema vodenja izraža pri-
zadevanje družbe za:

stalno spremljanje in merjenje •	
vplivov na varnost in zdravje pri 
delu ter okolje (okoljskih vidikov) 
kot posledico izvajanja procesa 
pridobivanja premoga in izboljše-
vanje stanja z jasno postavljenimi 
cilji in programi,
dosledno spremljanje in upošte-•	
vanje zahtev zakonodaje, internih 
predpisov in odločb, vezanih na 

okolje, varnost in zdravje pri delu,
stalno izobraževanje in usposablja-•	
nje zaposlenih na področju varstva 
okolja, kakovosti ter varnosti in 
zdravja pri delu,
preprečevanje poškodb in okvar •	
zdravja,
nenehno izboljševanje stanja •	
na področju okolja, varnosti in 
kakovosti,
redno komuniciranje z zaposleni-•	
mi v družbi, dobavitelji, kupci, in-
špekcijskimi službami, zdravstve-
nimi organizacijami in inštituti 
ter ostalim okoljem, z namenom 
vzdrževanja in izboljševanja med-
sebojnega zaupanja.

Trudili se bomo dosegati zadovoljstvo 
interesnih skupin (lastnikov, zapo-
slenih, kupcev in lokalnega okolja). 
Med vsemi temi moramo ustvariti 
ustvarjalno sozvočje:

lastnikom je treba zagotoviti ustre-•	
zen donos na vloženi kapital;
zaposlenim je treba omogočiti •	
kvalitetna delovna mesta in razvoj 
osebnih potencialov;
dosledno je treba izpolnjevati •	
pogodbene obveznosti glede dobav 
premoga, kar je predpogoj za 
ustvarjanje dolgoročne ekonomske 
uspešnosti;
treba je imeti urejene odnose z •	
lokalnim okoljem, ki morajo biti 
naravnani po načelih trajnostnega 
razvoja;
varstvu pri delu, humanizaciji •	
delovnih postopkov in stalnemu iz-
obraževanju bomo tudi v prihodnje 
posvečali posebno pozornost;
predvsem pa bomo spodbujali zna-•	
nje, strokovnost in inovativnost.

Na osnovi predlogov lastnikov pro-
cesov so podani sklepi, ki so osnova 
za delovanje sistemov vodenja v 
obdobju do naslednjega vodstvenega 
pregleda. 

Simon Klinc
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Premogovnik Velenje se je v pogodbi zavezal, da bo v roku 
22 mesecev izdelal celotno tehnično dokumentacijo in pri-
pravil vse potrebno za zagon proizvodnje v povsem novem 
makedonskem premogovniku. Dokumentacija zajema 
tako tehnološke karakteristike kot projektiranje potrebne 
opreme, zračenja, transporta, oskrbe z energijo, vplive na 
okolje in lokalno skupnost ... 
Projekt v vrednosti 700.000 EUR bodo izdelali strokov-
njaki iz Premogovnika Velenje in Makedonije, povezali pa 
smo se tudi s Centrom za mednarodno pomoč Republike 
Slovenije, s čimer je dana velika možnost za sofinanciranje 
projekta s sredstvi EU.
Ob obisku delegacije ELEM-a, ki jo je vodil predsednik 
uprave Vlatko Cingoski, je direktor dr. Milan Medved 
gostom predstavil načrte Premogovnika Velenje in stanje 
premogovništva v Evropi in svetu. Hkrati je dejal, da 
se s tem projektom nadaljuje prodiranje Premogovni-
ka Velenje v JV regijo, v kateri je podjetje po uspešnem 
zaključku projekta Mramor v Tuzli v Bosni in Hercegovini 
vzpostavilo dobre poslovne odnose tudi na makedonskem 
energetskem trgu.

Projekt je poseben izziv
Kot je povedal vodja Tehničnih služb mag. bojan lajlar, 
prične teči rok za izdelavo omenjenega projekta takoj po 
pridobitvi vseh podatkov iz raziskav, ki že tečejo. »Skupina 
sodelavcev iz Tehničnih služb in RGP je bila na ogledu 
terena v Makedoniji, na vpogled smo dobili njihovo do-
kumentacijo za dela, ki so na tem terenu že bila izvedena 
v preteklosti. V stik smo stopili s predstavniki ELEM-a in 
izvajalci vrtalnih del. 

V Makedoniji pripravljamo 
prvi podzemni premogovnik
Premogovnik Velenje je z Elektrogospodarstvom Makedonije (Elem) v februarju podpisal pogodbo 
za projektiranje glavnega rudarskega projekta za odpiranje rudnika Marijevo blizu Prilepa v Make-
doniji. Predstavniki ELEM-a so aprila obiskali naš premogovnik in si ogledali, kako poteka podze-
mno pridobivanje premoga.

V tem sklopu spoznavanja so bili predstavniki ELEM-a na 
obisku v Premogovniku Velenje in TE Šoštanj. Preseneče-
ni in navdušeni so bili nad našo tehnologijo, opremo, tran-
sportom, zračenjem in kakovostjo izvedenih del, toliko 
bolj, saj ne poznajo podzemnega odkopavanja premoga. 
Ogledali so si tudi projektno delo v Tehničnih službah in 
spoznali sodelavce, ki bodo delali pri projektu. Z vsem so 
bili izredno zadovoljni in so potrdili pravo izbiro izvajalca 
del za svoj premogovnik. Ta projekt je strateškega pomena 
makedonskega elektrogospodarstva in ena prioritetnih 
nalog makedonske vlade,« je o obisku dejal mag. Lajlar.
Stiki in sodelovanje se nadaljujejo; naši strokovnjaki stalno 
spremljajo potek in rezultate raziskav in makedonskim 
kolegom svetujejo na področju spremljanja hidrogeologije 
nahajališča premoga. 
»Postavljanje, odpiranje novega premogovnika je poseben 
izziv. V Velenju imamo sicer 135-letno zgodovino premo-
govništva, a vsi, ki sodelujemo pri projektu za Makedonijo, 
le nadaljujemo, nadgrajujemo in izboljšujemo določeno 
stanje našega premogovnika. V Makedoniji bomo začeli z 
ničle. 
Geotehnične razmere v Makedoniji niso tako zapletene 
kot pri nas. Lignit je slabše kakovosti, zalog premoga je 
okoli 110 milijonov ton. Premogov sloj leži v nenaselje-
nem, gričevnatem področju ob grški meji. Debelina sloja 
sega do 14 metrov, izolacijska plast pa je sestavljena iz 
močno poroznih lehnjakov, zato bo pomembno natančno 
in sprotno spremljanje nivojev vode s peziometri,« je seda-
nje stanje pri projektu opisal vodja Tehničnih služb.

Diana Janežič

Gostje iz Makedonije po obisku jame med ogledom VTIS-a Nad ležiščem bodočega premogovnika v Makedoniji se vrti 
12 vrtalnih garnitur.
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Vzdrževanje toplotno-
energetskih objektov
Smo konec maja, naveličani dolge in hladne zime. Kratko obdobje toplejšega vremena prekine po-
novna ohladitev. Temperature ponovno padejo pod mejo ugodja in spet se je treba greti ali vsaj obleči 
toplejše oblačilo. Smo na razpotju, ko zaključujemo zimsko in začenjamo letno sezono. Pri energet-
skem vzdrževanju je treba veliko postoriti. Celoten sistem ogrevanja je skozi ogrevalno sezono zelo 
obremenjen. Čas ob zaključku sezone je najprimernejši za vsa vzdrževalno-remontna dela.

Strojno in energetsko vzdrževanje je 
še kako pomemben faktor pri vzdrže-
vanju energetskih objektov v Skupini 
Premogovnik Velenje. To je vzdrževa-
nje centralne podpostaje, posameznih 
toplotnih postaj, plinske kotlovnice 
za pripravo pare za potrebe pralnice, 
hidrantnega omrežja ter notranjih 
inštalacij vodovoda, ogrevanja in hla-
jenja objektov. Vzdrževalci pri svojem 
delu velikokrat nismo opaženi. Vsaj 
ne takrat, ko sistem deluje brezhibno 
in nemoteno. Težave nastopijo, ko se 
kaj zalomi. A to je že druga zgodba.
Posamezni elementi ogrevalnih siste-
mov morajo svojo funkcijo opravljati 
nemoteno in neprekinjeno skozi vso 
ogrevalno sezono. Sezono ogrevanja 
zaključimo, ko zunanje temperature 
v nekem obdobju dosežejo določeno 
vrednost. Letos nam je bil zaključek 
sezone naročen za zadnje dneve 
aprila. 
Z zapiranjem posameznih vej iz ogre-
vanja izločimo posamezne objekte. 
Skozi celo leto ogrevamo samo še 
kopalnice in garderobe rudarjev. 
Pomemben del vzdrževalnih del je 
vizualni pregled toplotnih postaj, 
prenosnikov toplote, obtočnih črpalk, 
zapornih ventilov, cevnih inštalacij, 
grelnih teles, regulacije in predvsem 
varnostnih elementov. Z vizualnim 
pregledom ugotovimo morebitne 
razpoke na materialih in tesnost siste-
ma. Posamezne sestavne dele je treba 
nanovo zatesniti. Zato v tem času 
izpraznimo sistem. Paziti moramo, da 
ta dela opravimo v najkrajšem času, 
kajti notranjost cevovodov je ob pri-
sotnosti kisika izpostavljena močnejši 
koroziji. 
Opravimo pregled obtočnih črpalk. 
Pregledati je treba vsa tesnila, ki skozi 
čas obratovanja izgubijo svojo prvo-
tno prožnost. Po potrebi jih zame-

Premogovnik Velenje se je v sklopu 
letošnjega razpisa za Energetsko 
učinkovito podjetje 2010 znova uvrstil 
med finaliste in zmagal v spletnem 
glasovanju. Priznanja so bila podeljena 
na Srečanju energetikov v Portorožu. 
V imenu Premogovnika Velenje ga je 
prevzel Rajko Pirnat, vodja Energetske 
službe (levo).

njamo. Sledi še pregled pogonskega 
agregata.  
Velik problem v notranjosti posame-
znih elementov ogrevanja je izločanje 
vodnega kamna. Ta se nabira na stene 
elementov ter povzroča manjšo pre-
točnost in večje toplotne izgube. Tež-
ko ga odstranimo, posebej na mestih, 
ki so težko dosegljiva. Velikokrat ga 
je celo nemogoče odstraniti. Toplo-
tne prenosnike očistimo s posebnim 
kemičnim postopkom.  
Na zapornih ventilih prav tako pre-
verimo in po potrebi zamenjamo do-
trajana tesnila. Zagotovimo ustrezno 
naleganje sedežev ventilov, s tem pa 
tesnost in pravilno delovanje. Zagoto-
vimo potrebno tesnjenje mehanizma 
za njegovo odpiranje, zapiranje in 
podmazovanje.
Grelna telesa pregledamo zgolj vi-
zualno. Pozorni moramo biti pred-
vsem na tesnost.  Kritična mesta so 
predvsem spoji posameznih členov, 
ki pogosto korodirajo. Pomemben 
element grelnih teles so zaporni in 
termostatski ventili, vključno s ter-
mostatsko glavo. Z njihovo uporabo 
privarčujemo do 30 odstotkov energi-
je. Brezhibnost termostatskih glav je 
ključ za regulacijo želene temperature 
v prostorih.
Najpogostejša grelna telesa v delavni-
cah so kaloriferji. Zato velik pouda-
rek namenimo čiščenju toplotnega 
prenosnika. Pretočnost zraka, ki 
potuje skozi majhne očiščene reže, je 
večja, s tem pa je boljši tudi izkoristek 
ogrevanja. 
Najpomembnejši del varnosti ogre-
valnih sistemov so nedvomno varno-
stni elementi, to so varnostni ventili. 
Treba jih je strokovno pregledati, 
ponovno nastaviti določene parame-
tre in o tem voditi evidence. 
V parni kotlarni v tem času opravimo 

letni pregled. Za plinske kotlarne sta 
prav tako pomembna redno vzdr-
ževanje in kontrola obratovanja kot 
garancija varnega in brezhibnega 
obratovanja. Zgorevanje plina je v 
plinskih kotlovnicah najčistejše, zato 
je treba gorilnik nastavljati najmanj 
enkrat na leto. Kontrolirati je treba 
tesnost plinske inštalacije, elektro-
magnetne ventile, zunanje čiščenje 
gorilnika, dimnih odvodov, preveriti 
in analizirati dimne pline, vsebnost 
CO2 in vsebnost prahu. Ob vsem tem 
je treba izdelati zapisnik.

Gostujoče pero 
za Energetsko službo PV

Janez Pirnat, vodja strojnega 
vzdrževanja HTZ Velenje ESTO
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Ukvarja se z numeričnim modeli-
ranjem rušnih procesov pri odko-
pavanju premoga, opazuje, meri in 
določa lokacije razpok na Gabrškem 
polju in v Šoštanjskih goricah ter 
jih primerja s svojimi 
izračuni, sodeluje pa 
tudi pri pripravi doku-
mentacije za različne 
razpise za sredstva 
EU. Med drugim je 
sodeloval pri pripra-
vi dokumentacije za 
razpis madžarskega 
premogovnika za od-
piranje nove jame ter 
razpis Makedonskega 
elektrogospodarstva za 
odpiranje premogov-
nika Marijevo.
Kot je povedal, ga je 
do doktorata pripeljala 
vključitev med mlade 
raziskovalce ob koncu 
študija rudarstva in 
geotehnologije. Javna 
agencija RS za razi-
skovalno dejavnost 
(ARRS) pri Mini-
strstvu za šolstvo in 
šport namreč omogoča študentom, ki 
imajo dovolj visoko povprečno oceno 
in dober program nadaljnjega študija, 
sofinanciranje podiplomskega študija. 
Tak študent ima dve možnosti: da 
ostane na fakulteti ali pa v sodelova-
nju s podjetjem zastavi študijski pro-
gram. Gregorju se je druga možnost 
zdela boljša in soglasje za to je dobil 
tudi v Premogovniku Velenje.
»Premogovnik Velenje v sklopu zelo 
dobrega sodelovanja z Naravoslovno-
tehniško fakulteto Univerze v Ljublja-
ni razpiše raziskovalne naloge. Moja 
doktorska naloga je imela naslov 
Konstitutivni model večkrat porušene 
krovnine pri podzemnem odkopava-
nju premoga. 
Pri nalogi gre za model, ki znotraj 
numeričnega modela, ki smo ga iz-

PODJETJE SMO LJUDJE

Izobraževanje kot izziv
Po petih letih smo v Skupini Premogovnik Velenje znova dobili sodelavca z nazivom doktor zna-
nosti. 7. maja je Gregor Jeromel postal doktor rudarskih znanosti. V Premogovniku Velenje se je 
zaposlil kot univ. dipl. inženir rudarstva in geotehnologije oktobra 2004. Po uvajalnem programu 
za pripravnike, ki ga je opravil v Proizvodnji, je eno leto delal v Informatiki, sedaj pa dela v Hidro-
geološki službi Tehničnih služb.

delali mi, opisuje, na kakšen način se 
preoblikuje krovnina nad premoškim 
slojem med podzemnim pridobiva-
njem premoga. Naloga je zelo upo-
rabna; že v času mojega študija smo 

Čestitamo!

21. aprila je Lijana Ledinek, zaposlena v RGP kot vodja obračuna do-
kumentacije, končala šolanje na Fakulteti za komercialne in poslovne 
vede Celje (VII/2) in pridobila naziv diplomirana ekonomistka. Izdela-
la je diplomsko nalogo Informacijski sistem upravljanja dokumentov v 
sodobni pisarni. 

Dr. Gregorju Jeromlu je ob pridobitvi naziva doktorja rudarskih 
znanosti čestital tudi direktor dr. Milan Medved in mu podaril zlatnik 
sv. Barbare. Ob tem je dejal: »V Premogovniku Velenje cenimo napor 
sodelavcev, ki ob delu pridobivajo nova znanja, višje stopnje izobrazbe 
in se samoizobražujejo. Posebej za doktorat velja, da moraš v prido-
bitev tega naziva vložiti veliko volje in truda.« Dr. Gregorju Jeromlu je 
zaželel uspešno strokovno delo.

izračunali nekatere parametre in v 
njej gre za praktično določanje vpliva 
odkopa na ostale jamske objekte.«
Študij naj bi trajal štiri leta in pol, a 
se ga da tudi podaljšati. Študij zajema 
najprej predavanja in izpite, s kateri-
mi študent pridobiva kreditne točke, 
ter objave v znanstvenih revijah in 

izdelavo naloge. Kot je poudaril dr. 
Jeromel, je prednost te vrste študija, 
da gre za direktni prehod od diplome 
do doktorskega naziva, pri čemer ni 
treba izdelati magistrske naloge.  

»Študij mi je poleg 
novega znanja dal tudi 
veliko novih izkušenj, 
tako na znanstve-
nem področju kot na 
splošno. Na različnih 
konferencah sem 
spoznal ljudi različ-
nih pogledov, srečal 
veliko znanstvenikov, v 
stiku sem bil s proi-
zvajalcem programske 
opreme, s katero sem 
izdelal nalogo, oni pa 
so mi svetovali način 
izvedbe.
Za naprej ne načrtujem 
bistvenih sprememb 
na delovnem področju. 
Delam v Premogovni-
ku Velenje, poučujem 
na NTF in s tem sem 
zadovoljen. 
Premogovnik Velenje 
nudi svojim zaposle-

nim veliko možnosti za nadgradnjo 
znanja in če bom imel priložnost, 
bi rad študiral še management ter si 
razširil obzorja tudi na tem področju. 
Vesel sem, da sem študij dokončal, in 
hvaležen podjetju, da mi ga je omo-
gočilo,« je sklenil dr. Gregor Jeromel.

Diana Janežič
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Udeležencev je bilo 18, bili pa so sodelavke in sodelavci iz 
vseh družb v Skupini PV, razen iz RGP, ter iz družbe Golte, 
ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov in storitev v podjetju. 
Med seminarjem so se osredotočili na ključne dejavnike 
uspeha pri uspešni prodaji, ki so:
- kako pridobiti več novih strank in zadržati stare,
- kako se uspešno dogovoriti za več prodajnih sestankov 
ter jih uspešno zaključiti, 
- kako oblikovati prodajni proces na najučinkovitejši 
način, da prinese rezultate oz. koristi tako kupcu kot 
prodajalcu. 
Spoznali so nekaj prodajnih orodij in pristopov, ki jih 
navadno najboljši prodajniki skrbno varujejo zase. Prenos 
naučenega v prakso je bil spodbujen na dva načina, in 
sicer z akcijskim načrtom, ki ga je vsak udeleženec pripra-
vil po vsakem srečanju, ter s »programom priganjanja«, 
s katerim jim bo izvajalec seminarja še pet tednov po 
zaključku stal ob strani in poskrbel za sistematičen prenos 
naučenega v prakso. 

Odnos kupec prodajalec
Predavateljev je bilo več, peto srečanje pa je vodila 
barbara ornik, zunanja sodelavka Akademije Panta rei, 
predavateljica za seminar Zahtevna prodaja. 
O vsebini in poteku seminarja je povedala: »Seminar je bil 
posvečen prodaji ter tehnikam in veščinam, ki se upora-
bljajo v novodobni prodaji. Nov model prodaje temelji 
na zelo pomembnem odnosu prodajalca s stranko. Temu 
odnosu naj bi dober prodajnik namenil celo 40 odstotkov 
svojega časa. 
Pomembna faza prodaje je ugotavljanje potreb kupca. Šele 
ko ugotovimo, kakšne so, lahko kupcu predstavimo naše 
izdelke ali storitve na takšen način, da bo v izdelku ali sto-
ritvi našel zadovoljitev svoje potrebe. Ugotovili so namreč, 

Trening zahtevne prodaje 
Izobraževalni center Skupine PV je v skladu s sklepom letošnje strateške konference organiziral 
intenzivni program za prodajnike v petih srečanjih, ki so potekala v Medpodjetniškem izobraže-
valnem centru v aprilu in maju. Ključni cilj seminarja, ki ga je izvajala Akademija Panta rei, je bil, 
da udeleženci treninga povečajo prodajo, se usmerijo k pravim strankam in se naučijo popolnoma 
obvladovati prodajni proces. 

da ljudje ne kupujemo izdelkov kot takih, temveč z njimi 
iščemo rešitve naših težav, zadovoljitev potreb, želja. 
Delo je potekalo v obliki delavnice, kjer so udeleženci 
vadili različne načine prodaje, zdaj pa bodo vse to skušali 
prenesti v realno prodajo na svojem delovnem mestu. Na 
koncu vsakega dela so si postavili cilje, tesno vezane na 
vsebino delavnice, hkrati pa so si svoja spoznanja vpiso-
vali v prodajno skripto. Cilj seminarja je torej bil tudi ta, 
da udeleženec sam pripravi svojo prodajno skripto kot 
standard, priročnik.
Udeleženci so bili zelo aktivni, vzdušje je bilo dobro, 
delovno in živahno. Čutiti je bilo, da imajo vsi znanje in 
izkušnje iz prodaje, dobro so sodelovali med seboj in si 
svetovali.« 

Iz teorije v prakso
Iz PV Investa so se seminarja udeležili trije sodelavci z 
različnih področij: Uroš Planinc s področja gradbene-
ga nadzora in urejanja okolja, Jure Slatinšek s področja 
izvajanja geodetskih meritev za zunanji in notranji trg ter 
Gregor Kovačič s področja investicij. 
V imenu vseh treh je delavnico komentiral Uroš Planinc, 
dipl. inženir gradbeništva, ki je dejal: »Sodelovanje v tej 
delavnici je bilo zelo koristno, dobili smo veliko novega 
znanja, mene pa je sodelovanje v njej vodilo tudi v ustano-
vitev podjetniške skupine znotraj PV Investa, s katero smo 
kandidirali na razpisu SAŠA Inkubatorja za Zmagovalno 
idejo. Prijavili smo projekt Sanacije, rekultivacije degradi-
ranih površin v Sloveniji na tujih trgih in upam, da bomo 
uspeli.«
Mag. aleš dremel iz HTZ Velenje ima dolgoletne 
izkušnje v prodaji, pa vendar je ocenil, da je bila udelež-
ba v delavnici koristna. »Vedno se je treba izobraževati, 
usposabljati, saj se pri delu soočaš z različnimi situacijami, 

Del udeležencev delavnice; desno Barbara Ornik in mag. 
Aleš Dremel

Na desni sdelavci iz PV Investa Gregor Kovačič, Jure Slatin-
šek in Uroš Planinc
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15. aprila je Srednja poklicna in strokovna šola Krško 
v sklopu Šolskega centra Krško–Sevnica organizirala 
tradicionalno, že 18. srečanje strojnih šol Slovenije. V 
šoli je gostovalo več kot 170 obiskovalcev: ravnateljev, 
mentorjev, dijakov in gostov iz vseh 22 strojnih šol, ko-
likor jih je v Sloveniji. Kot edini predstavnik podjetij, 
ki izobražujejo dijake, je na srečanju sodelovalo tudi 
naše podjetje – Premogovnik Velenje, ki je bilo izbrano 
za predstavitev dobrega primera izobraževanja dijakov 
v podjetjih.
V prenovljenih programih strojništva se projektno 
delo pojavlja v različnih oblikah – v projektnih 
tednih, v okviru pouka ali pa v okviru izdelka na 
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu. V šolah 
in v podjetjih se različno spoprijemajo z novimi 
pristopi, kako dobro poučevati – izvajati prakso. 
Glede na aktualne spremembe v srednjem šolstvu 
je bila izbrana krovna tema srečanja Projektno delo 
v poklicu. Za vsako strokovno področje (strojni 
tehnik, oblikovalec kovin – orodjar, strojni meha-
nik, instalater strojnih instalacij, avtoserviser) so 
šole pripravile po eno predstavitveno nalogo. Poleg 
dijakov so bili prisotni tudi mentorji.
V kategoriji Srednje poklicno izobraževanje – 
strojni mehanik smo predstavili potek opravljanja 

praktičnega dela zaključnega izpita iz praktičnega 
usposabljanja z delom. Predstavitev sva pripravila 
najboljši dijak 3. letnika za strojnega mehanika 
preteklega šolskega leta Blaž Krt in mentor v Pre-
mogovniku Velenje Mirko Ocepek. Predstavljena 
je bila naloga Montaža dvoverižnega transporterja 
DVT 430. 
Ob računalniški predstavitvi in komentarjih slik 
smo predstavili še dokumentacijo, ki jo potrebujejo 
dijaki v času izobraževanja v podjetju ter tehnološko 
pripravo montaže transporterja DVT 430, ki jo mo-
rajo dijaki pripraviti pred opravljanjem praktičnega 
dela zaključnega izpita. Zaradi specifike dela je bilo 
zanimanje za našo predstavitev precejšnje.
Po predstavitvah, ki so potekale v dopoldanskem 
času, smo si ogledali najnovejšo pridobitev šole 
– CNC stružnico ter sončno elektrarno, ki obra-
tuje na šoli. Potem smo odšli še v bližnje podjetje 
Cerjak, kjer smo si ogledali proizvodnjo kardanskih 
zglobov.
Na zaključni prireditvi v športni dvorani so zbrane 
nagovorili župan občine Krško Franc Bogovič, rav-
natelj Srednje poklicne in strokovne šole Krško ter 
predsednik Združenja strojnih šol Slovenije.

Mirko Ocepek

priložnostmi in ljudmi, pri čemer preizkušaš svoje znanje 
in spodobnosti. 
Predavanja so bila zanimiva, pridobili smo novo znanje 
glede tehnik prodajnih razgovorov, pridobivanja strank, za-
ključevanja razgovorov in negovanja odnosov s strankami.
Morda bi bilo bolje, če bi imeli izobraževanje izven 
delovnega časa, saj je treba opraviti tudi vsakodnevne 
obveznosti oziroma najti nadomestilo v sodelavcih. Iz Pro-
dajno-komercialne službe HTZ Velenje se nas je delavnice 

udeležilo pet sodelavcev, sicer pa je po reorganizaciji v 
tej službi zdaj 11 sodelavcev. Nova organizacija službe je 
prinesla med drugim tudi to, da smo se vsi preselili na eno 
lokacijo, to je na Rudarsko 6 v Velenje, dobili smo pomoč 
pri komercialni administraciji. Razmere za delo so torej 
boljše, edina težava je v tem, da se še vedno čuti recesija in 
je na trgu težko prodirati, pridobivati nove stranke in v to 
bo treba vložiti še več energije.«

Diana Janežič

18. srečanje strojnih šol Slovenije

Udeleženci predstavitev – desno spodaj Mirko Ocepek, za njim Blaž Krt
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Izobraževanje članov svetov 
delavcev družb HSE
Sveti delavcev v podjetjih skupine Holding Slovenske elektrarne so združeni v Skupni svet delav-
cev. Ta enkrat na leto organizira seminar s področja soupravljanja in o aktualnem dogajanju na 
njem. Letošnje izobraževanje je 17. maja gostil Premogovnik Velenje, spadalo pa je v sklop temelj-
nih tečajev za člane svetov delavcev za pridobitev certifikata Združenj svetov delavcev Slovenije 
(ZSDS).

PODJETJE SMO LJUDJE

Kot je povedal eden od predavateljev mag. rajko ba-
kovnik, direktor Centra za participativni management v 
okviru ZSDS, je osnovni namen certificiranja članov sve-
tov delavcev dvig strokovne usposobljenosti predstavnikov 
delavcev, cilji certificiranja pa so povečanje strokovnosti, 
učinkovitosti dela, komuniciranja in etičnosti ravnanj pri 
opravljanju funkcije člana sveta delavcev.
Mag. Bakovnik: »Bi-
stvo soupravljanja je 
v komunikaciji med 
vodstvom in zaposle-
nimi. Sveti delavcev v 
podjetjih so osrednji 
delavski predstavni-
ški organi. Če želijo 
uspešno zastopati 
interese zaposlenih v 
procesu poslovnega 
odločanja, morajo v 
prvi vrsti poznati svoje 
pravice, poleg tega 
pa morajo imeti tudi 
del tako imenovanih 
managerskih znanj s 
pravnega, kadrovskega 
in finančnega podro-
čja ter korporacijske zakonodaje. Ta znanja jim nudimo v 
okviru ZSDS.«
Člani svetov delavcev se morajo udeležiti štirih sklopov 
izobraževanj, da lahko pridobijo certifikat. V okviru tokra-
tnega izobraževanja, ki se ga je udeležilo 51 članov svetov 
delavcev, je bilo podeljenih 30 certifikatov, 12 so jih dobili 
člani SD Premogovnika Velenje in 5 iz SD HTZ Velenje, 
kar pomeni, da so njihovi dobitniki opravili celotno izo-
braževanje. 
Sicer pa so bile na omenjenem izobraževanju predstavljene 
vsebine Osnove sistema delavskega soupravljanja in vsebi-
na dela sveta delavcev, predaval je mag. Rajko Bakovnik, 
Izgrajevanje sistema pravne varnosti zaposlenih v podje-
tju, predaval je Vojko Čujovič, zunanji strokovni sodelavec 
ZSDS, ter Komuniciranje sveta delavcev v podjetju, kar 
je predstavila mag. Marjeta Tič Vesel, zunanja strokovna 
sodelavka ZSDS.
Organizator izobraževanja je bil vlado šega, predsednik 
Sveta delavcev Dravskih elektrarn, v Skupnem svetu delav-
cev HSE pa je zadolžen za izobraževanje. Poudaril je, da so 
izobraževanja poleg osnovnega cilja – pridobivanja novih 

znanj in usposabljanja za delo v svetu delavcev – pomemb-
na zaradi druženja, izmenjave izkušenj ter pogovorov o 
težavah v posameznih družbah med člani Skupnega sveta 
delavcev.
Šega: »V Skupnem svetu delavcev se združujemo člani iz 
različnih družb v HSE, v katerih se srečujemo z različnimi 
interesi. Trudimo se vse odločitve sprejeti s konsenzom 

in do zdaj še 
nismo odločali s 
preglasovanjem. 
Delujemo v 
smislu, da so vse 
družbe v HSE 
pomembne. 
Sodelovanje 
Sveta delavcev 
Dravskih elek-
trarn in uprave 
družbe je zelo 
korektno, prav 
tako lahko to 
rečem za upravo 
HSE. Pomembno 
je, da so direktor-
ji družb spoznali, 
da je dobro sode-

lovanje s sveti delavcev koristno, pametno in učinkovitejše 
pri sprejemanju odločitev.«
Tudi Miran božič, predsednik Sveta delavcev Premo-
govnika Velenje, je izpostavil pomen pridobivanja novih 
znanj za člane svetov delavcev. »Pomembno je, da člani 
svetov delavcev poznamo svoje pravice, prav tako pa tudi 
dolžnosti, iz katerih izhajajo odgovornosti pri soupra-
vljanju. Člani SD Premogovnika Velenje smo s tokratnim 
seminarjem domala vsi že opravili izobraževanje za prido-
bitev certifikata. V SD HTZ Velenje pa je bilo ob zadnjih 
volitvah imenovanih veliko novih članov in zanje je bilo to 
izobraževanje še bolj pomembno.«
Miran Božič je še dejal, da je Premogovnik Velenje v Sku-
pnem SD HSE dobro pozicioniran in ima v njem tri člane, 
HTZ Velenje pa enega s statusom opazovalca. Seje sveta so 
praviloma enkrat na mesec na sedežu HSE v Ljubljani ali 
pa glede na aktualno vsebino seje v posameznih družbah. 
En član Skupnega SD HSE je po dveletnem krožnem siste-
mu tudi član Nadzornega sveta HSE. 

Diana Janežič

Udeleženci so po vsakem sklopu izobraževanja opravili kratek test; spodaj 
Miran Božič.
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Zadnje čase je veliko govora o gene-
raciji Y. Ta naj bi zajemala populacijo 
rojenih po letu 1980 in bila nekakšen 
naslednik generacije X, kar je prilju-
bljen izraz za rojene med letoma 1960 
in 1980, pred letom 1960 pa govorimo 
o generaciji baby boom. Natančnih 
časovnih mejnikov med generacijami 
ni, gre za kategorije, ki so nastale kot 
orodje za analizo sprememb, ki se 
dogajajo v času.
Generacija Y odrašča in zdaj vstopa 
na trg dela, postajala bo osrednja 
delovna sila. Raziskave kažejo, da je 
sedanja generacija mladih v marsi-
čem drugačna, specifična, a nikakor v 
negativnem smislu. Gre za generacijo, 
ki ima veliko znanja, ki veliko ve, saj 
je zrasla v času informacijske tehno-
logije in je od malih nog izpostavljena 
kopici informacij. Nekateri pravijo, 
da gre za generacijo, ki ima nerealna 
pričakovanja, sociologi jo opisujejo 
kot generacijo, za katero so značilni 
samozavest, samozadostnost, inova-
tivnost, pričakovanje hitrih nagrad in 
rezultatov ter sposobnost opravljanja 
več nalog hkrati.
Strokovnjaki opisujejo celo vrsto 
značilnosti te generacije. Izluščimo tri 
take značilnosti, po katerih se genera-
cija Y razlikuje od prejšnje generacije. 
Prva taka značilnost je razumevanje 
vzročno-posledične zveze. Prejšnje 
generacije so zelo dobro razumele, 
da boš tisto, kar seješ, enkrat tudi žel. 
Tudi v delovnem okolju je bilo zelo 
jasno, da če danes veliko in trdo delaš, 
boš nekoč imel boljšo službo, dobil 
večjo nagrado, napredoval, imel večje 
ugodnosti. 
To pa ni tako samoumevno predstav-
nikom generacije Y, ki so izkusili, da 
so večkrat želi, ne da bi jim bilo treba 
sejati. Ne zavedajo se, da so mnogi 
starši, denimo, sejali celo življenje, 
pa potem ni bilo žetve. Predstavniki 
generacije Y živijo v izobilju, informa-

Med nami so sodelavci 
generacije Y
Na začetku maja je v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje dobilo zaposlitev 37 pripravnikov - šti-
pendistov, od tega 20 rudarske, 10 strojne in 7 elektrosmeri ter 6 delavcev brez poklica. Novoza-
posleni delavci so rojeni po letu 1980 in spadajo v tako imenovano populacijo generacije Y. 

cije pridobivajo zelo hitro, na interne-
tu s tremi kliki pridejo do potrebnih 
informacij … V bistvu vzročno-po-
sledične zveze ne razumejo tako kot 
prejšnje generacije in pridejo tudi v 
delovno okolje s pričakovanjem, da 
bodo napredovali že naslednji mesec, 
da bodo večjo plačo dobili čez dva 
meseca in da bodo šli že drugi teden 
delovne dobe na dopust. To razume-
vanje predstavlja določene težave za 
starejšo generacijo. 
Druga značilnost generacije Y zadeva 
njihovo domnevno ravnodušnost, ki 
je ne čutimo samo v delovnem okolju, 
tudi starši se večkrat pritožujejo, da 
je otrokom vse »brez zveze« in da 
ni ničesar, kar bi jih posebej navdu-
šilo. Treba je razumeti, da so otroci 
generacije Y rasli v svetu, kjer so bili 
dobesedno bombardirani z negativni-
mi informacijami, predvsem medijev. 
Slabe novice ustvarijo strah, zaskrblje-
nost, negotovost in pri vseh drugih 
generacijah zelo velik stres. Generacija 
Y se je temu svetu prilagodila, tako da 
je pač manj občutljiva, manj dovzetna 
za negativne informacije in tako v 
takem svetu lažje preživi. 
Tretja značilnost se zdi, da na lestvici 
prioritet generacije Y služba ni več 
prva prioriteta. Prejšnje generaci-
je so službo postavljale višje na tej 
lestvici prioritet. Generaciji Y so zelo 
pomembni prijatelji, hobiji, zabava, 
prosti čas, služba po raziskavah pride 
šele na tretje, četrto, peto mesto.

Drage sodelavke, 
sodelavci! 
Medgeneracijske razlike smo vam na-
nizali zaradi lažjega razumevanja nove 
generacije sodelavcev. Vsaka genera-
cija ima svoje negativne in pozitivne 
plati. Potegnimo iz vsega najboljše, 
učimo se drug od drugega, pomagaj-
mo si med sabo. 
Starejši prenašajte na novince bogate 

delovne in življenjske izkušnje, od 
mlajših pa povzemajmo njihovo samo-
zavest, inovativnost ... Tako bomo lažje 
sledili pričakovanjem delodajalca in 
se hitreje približali enotnemu sistemu 
vrednot.
Mladim sodelavcem sporočamo, da 
so prišli v delovno okolje, v katerem 
so vrednote: delo, pripadnost, znanje, 
varnost, tovarištvo, tradicija, zdravje 
… Sporočajmo jim, da jim želimo 
uspešno vključitev v naš kolektiv, da 
tudi od njih pričakujemo prizadev-
nost, zavzetost za delo, red in discipli-
no, skrb za lastno zdravje in varnost 
pri delu in doma, spoštovanje pravil, 
strpnost, razumevanje drugačnosti …
Generacija Y prinaša pozitiven pridih 
v delovno okolje, le možnost ji je treba 
dati! 

Stanislava Zver, 
vodja Kadrovskega oddelka
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Poiščimo najboljše sodelavce! 

najboljšI odkrIjejo novo Pot, 
najPogUMnejšI jo PrePlezajo, vsI 
drUgI PrevIdno ob stenI naPrej.

Iščemo najboljše sodelavce in sodelavke v Premo-
govniku Velenje, HTZ Velenje, RGP, PV Invest in 
Gost.  Iščemo najboljšo delovno skupino leta 2010 
Skupine Premogovnik Velenje. 

Vsi obrazci so na voljo na portalu. Obrazce za PV 
in HTZ najdete pri skrinjicah za inovacije in pri 
vratarjih glavnega vhoda v NOP. Sodelavci v HTZ 
dobijo obrazce tudi pri svojih obratnih tehnikih.  
Obrazci drugih povezanih družb so na voljo v 
njihovih tajništvih ali pri članih komisije. 

Predloge lahko oddate v skrinjico za inovacije ali 
pošljite na naslov: Premogovnik Velenje, Partizan-
ska cesta 78, Komisija za nagrade.

Nagrade bodo podeljene na prireditvi ob dnevu 
rudarjev 2010 – na 50. Skoku čez kožo.

Izmenjava izkušenj o skrbi 
za sodelavce invalide
Aktiv delovnih invalidov (ADI) Skupine Premogovnik Velenje je 22. aprila gostil predstavnike Med-
občinskega društva invalidov v Kamniku in predstavnike podjetja ETI Izlake. Prišli so iskati izku-
šnje, nasvete za ustanovitev aktiva invalidov, zato je bil obisk namenjen seznanitvi z delovanjem 
našega aktiva. Pogovoru z gosti so se pridružili predstavniki Svetov delavcev in Sindikata v HTZ 
Velenje in Premogovniku Velenje.

Obisk so gostje začeli v Delavnici zaščitnih sredstev HTZ 
Velenje, kjer so si ogledali krojaški in čevljarski oddelek 
ter šivalnico delovnih oblačil. Pozdravil jih je tudi direktor 
HTZ Velenje Dejan Radovanović, ki je predstavil organizi-
ranost invalidskega podjetja ter njegove glavne programe, 
v katerih so zaposleni invalidi.
Gostje so si ogledali še Muzej premogovništva Slovenije, 
nato pa sedli k delovnemu kosilu. Ob tem jim je pred-
sednik ADI drago kolar predstavil zgodovino ADI – 
ustanovljen je bil leta 1981 in bo prihodnje leto praznoval 
30 let delovanja –, njegovo sestavo in način delovanja. 
Posebej je poudaril dobro sodelovanje z vodstvi Premo-
govnika Velenje in HTZ Velenje, s Svetoma delavcev in 
Sindikatoma obeh podjetij ter strokovnimi službami. 
Drago Kolar je pojasnil postopek, ki ga izpelje REHA-tim 
za novoocenjenega invalida, izpostavil pa je tudi že 15 let 
trajajoče prizadevanje za drugačno obdavčenje nadomesti-
la za invalidnost oziroma plačilo dohodnine. 
Gostje so predstavili položaj invalidov v MDI Kamnik in 
podjetju ETI. Predsednik MDI Kamnik Janez Sedušak je 
med drugim povedal, da društvo združuje 1.100 članov, na 
njihovem območju nobeno podjetje nima aktiva invalidov, 
tisti, ki so pred leti bili ustanovljeni, pa so zaradi različnih 
vzrokov zamrli. V njihovo društvo je včlanjenih okoli 240 
zaposlenih invalidov. Vanj so vključeni tudi delovni invali-
di iz podjetja ETI, ki ima enoto v Kamniku.
Lani so v enoti podjetja ETI v Izlakah ustanovili aktiv 
invalidov. Pri njem sta najbolj aktivni vodja aktiva Beti Ja-
nežič in predsednica Sindikata Mateja Gerečnik, ki sta ob 
obisku v HTZ Velenje želeli pridobiti čim več praktičnih 
nasvetov glede delovanja aktiva in sodelovanja s službami 
v podjetju.
Ob obisku je podjetje ETI, kar je skrajšano ime za podjetje 
Elektroelement, d. d., predstavil Jože Medved, predsednik 
Sveta delavcev v njem. Ustanovljeno je bilo leta 1950 in 
do danes se je razvilo v enega vodilnih svetovnih proizva-
jalcev rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, dis-
tribucijo električne energije za nizko in srednjo napetost 
ter močnostno elektroniko in polprevodnike, poleg tega 
pa proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in na-
prave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Konec leta 
2008 je bilo v ETI 1.267 zaposlenih, v njegovem sklopu 
pa deluje tudi invalidsko podjetje ETI Gum, v katerem je 
okoli 200 zaposlenih in med njimi 40 odstotkov invalidov. 

Diana Janežič

Gostje med obiskom v delavnicah HTZ Velenje
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Predsednik Aktiva delovnih invalidov Drago Kolar je 19. 
aprila izpolnil obljubo, dano na zadnjem občnem zboru 
aktiva. Člani aktiva so namreč predlagali, da bi jih njihov 
predsednik kdaj obiskal v jami in si ogledal njihove delov-
ne razmere.
Drago Kolar: »Na podlagi razprave na delnem zboru 
članov aktiva o nejasnostih in problemih na nekaterih 
delovnih mestih, kjer delajo invalidi v jami, sem se odločil, 
da v spremstvu predsednika Sindikata PV Ferdinanda 
Žeraka in predsednika Sveta delavcev PV Mirana Božiča – 
žal je bil službeno zadržan – obiščem področja v jami, kjer 
so zaposleni invalidi. Pridružila se nama je tudi sodelavka 
Tatjana Koželj, ki pomaga pri knjigovodstvu ADI PV. 
V pogovoru s sodelavci invalidi na odvozih smo izvedeli, 
da so našega obiska veseli. K sreči smo se prepričali, da 
je za invalide poskrbljeno dobro, da večjih težav ni, če pa 
se že pojavi kakšna, jo je po besedah poslovodje Zvoneta 
Kodruna, ki nas je spremljal po jami, z dogovorom in obo-
jestransko dobro voljo možno odpraviti hitro in predvsem 
v korist invalidov. 
Zahvaljujem se glavnemu tehničnemu vodju mag. Marja-
nu Kolencu za odobritev obiska in drugim sodelavcem iz 

Obiskali invalide na delovnih mestih v jami

Zvone Kodrun, Tatjana Koželj, Drago Kolar in Ferdinand 
Žerak (z leve) ob prihodu iz jame

jame za pomoč pri vodenju med obiskom. Ocenjujem, da 
so takšni stiki s sodelavci in obiski na delovnih mestih po-
trebni in koristni. Obljubil sem, da bom obiskal sodelavce 
invalide še v kakšni drugi delovni izmeni, da bom dobil 
informacije tudi pri njih.«

Napovednik izobraževanj za junij 2010

izobraževalna oblika ciljna skupina kraj izobraževanja datum

izpopolnjevalni seminar Protieksplozijska zaščita in 
nevarnost eksplozij zaposleni v HTZ in PV Zelena dvorana junij

osnovni tečaj pnevmatike in elektropnevmatike zaposleni v HTZ in PV ŠCV – MIC in PV junij
dopolnilni seminar protieksplozijske zaščite elektrikarji v PV ŠCV 2. junij 

uporaba programa AutoCAD 2011 uporabniki programa AutoCAD predvidoma računalniška 
učilnica TEŠ junij

varnost strojev (konkretni primeri) tehnologi, projektanti, uporabniki VZD učilnica junij

osnove Excela novi uporabniki programa predvidoma računalniška 
učilnica TEŠ junij

Kulturnica Gaberke vas v nedeljo, 20. junija 2010, vabi na 

4. SREČANJE PRESELJENIH Z OBMOČJA RUDARJENJA PREMOGOVNIKA VELENJE

zabavna prireditev se bo pričela ob 15. uri v gaberkah pri kozolcu na lokaciji nekdanjega gasilskega doma 
gaberke.
Prireditev je namenjena srečanju prebivalcev nekdanjega spodnjega dela Gaberk, Družmirja, Šoštanja, Prelog, 
Metleč, Pesja in ostalih, ki so se morali zaradi posledic rudarjenja preseliti v druge kraje. Na prireditev ste vabljeni 
tudi vsi tisti, ki še imate v dobrem spominu kraje, ki jih zdaj ni več oz. jih nikdar niste poznali, pa bi jih morda 
radi spoznali. Vabilo velja tudi tistim, ki se želite zabavati in zaplesati ob 
poskočni glasbi.
Na ogled bo postavljena razstava fotografij nekdanjih vasi in domačij z 
omenjenih območij. Celotno preseljeno območje pa si je moč ogledati na 
3D–maketi, ki je bila poleg kozolca postavljena lani.
Za veselo razpoloženje bodo poskrbeli Ansambel bratov Avbreht, Topol-
ške mažoretke, Rudarski oktet Velenje in MPZ Svoboda Šoštanj. Dobro 
pa bo poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo. 

Kulturnica Gaberke
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Ta je do letos potekal v zdravili-
ščih, kjer so udeleženci bivali in bili 
deležni 14-dnevnega programa. Del 
udeležbe so plačali sami, največji 
strošek pa sta bila bivanje in prehrana 
v hotelu, ki štejeta kot boniteta, od 
katere je treba plačati davek, medtem 
ko medicinske storitve ne spadajo 
med bonitete. 
Kot je pojasnil Evgen Roškar, vodja 
Strokovnega sveta in preventive pri 
Športnem društvu, tak način preven-
tive nekaterim sodelavcem ni ustrezal 
zaradi previsokih stroškov in tudi za-
radi 14-dnevne odsotnosti od doma. 
evgen roškar: »Letos smo zato temu 
programu dodali novo obliko pre-
ventive, ki je za prvo skupino – druge 
bodo na vrsti jeseni – potekala v 
Termah Dobrna, kamor smo udele-
žence vozili vsak dan, program pa je 
trajal od 6. do 14. ure, kar je enako 
delovnemu dnevu. Tako odpade-
jo stroški bivanja in odsotnost od 
doma. Ugodnost je tudi ta, da pri tem 
10-dnevnem programu udeleženec 
»prispeva« pet dni dopusta, pet dni 
mu jih »podari« podjetje.
Vsi naši preventivni programi so 
skrbno načrtovani, dobro izvedeni 
in vsi udeleženci so z njimi zado-
voljni. Tako je bilo tudi s preventivo 
na Dobrni. Mene pa najbolj veseli, 
da se sodelavke in sodelavci po tem, 
ko se prvič udeležijo preventivnega 
program, vedno znova vanj vpišejo in 
začnejo bolj aktivno rekreirati. Zato 
vsakemu, ki še okleva, polagam na 
srce: če imate možnost, udeležite se 
preventivnih programov!«

Naredimo nekaj zase!
Sodelavci v prvi skupini preventive na 
Dobrni so bili polni pohvalnih besed, 
tako glede prijaznosti osebja, vsebine 
programa, hrane in celotne organiza-
cije. Dva sta v imenu vseh povedala!
danilo gaberšek je dežurni elektrikar 

Če imate možnost, pojdite 
v preventivo na Dobrno!
Delavci, ki delajo na delovnih mestih v najbolj zahtevnih razmerah in ki so obremenjena s poten-
cialnimi nevarnostmi (osnova za to opredelitev je Ocena tveganja), podjetje že nekaj let ponuja 
možnost udeležbe v posebnem programu medicinsko preventivnega aktivnega oddiha (MPAO). 

v jami Preloge. »Zelo sem bil zado-
voljen z udeležbo v preventivi in nič 
slabega ne morem reči o tem načinu 
preventive. Program je bil sestavljen 
zelo dobro, po posvetu z zdravnikom 
smo dobili terapije, primerne našemu 
zdravstvenemu stanju. Seznanili smo 
se tudi z nordijsko hojo.
Seveda pa koristi takšnega preventiv-
nega programa hitro izzvenijo, če tudi 
kasneje in redno ne skrbiš za svoje 
dobro počutje in zdravje. Način dela 
in življenja nam to večkrat prepreču-
je, ampak ko res »zaškripa«, se zaveš, 
da moraš nekaj narediti zase.«
aleksander kolar je rudar in dela v 
jami, na odkopu 18 let. »Z zdravjem 
še nimam posebnih težav. Za ohra-
njanje kondicije kolesarim in tečem. 
Celoten program preventive moram 
pohvaliti, pri vsem sem sodeloval »na 
polno«. Od terapij sem imel vodno 
razgibavanje, fango obloge in masažo 
hrbtenice. S sodelavci smo bili dobra 
skupina, nasmejali smo se in se zelo 
dobro počutili. 

Če bom še imel možnost udeležbe v 
tem programu, se ga bom z veseljem 
udeležil, prav tako pa ga priporočam 
vsem, ki jim bo ponujen.«

Preventiva je motivacija
Sodelovanje med Termami Dobrna 
in Športnim društvom Premogovnika 
Velenje teče že nekaj let, in sicer na 
področju rekreacije po izbiri, kajti 
Dobrna je eno od zdravilišč, s katerim 
ima Športno društvo podpisan dogo-
vor o nudenju popusta pri koriščenju 
storitev v bazenih in savnah. 
brigita trantura iz Marketinga in 
prodaje Term Dobrna: »Pobuda, da bi 
sodelovali tudi pri preventivi, je prišla 
z vaše strani. Z izvedbo takšnih pro-
gramov imamo v našem zdravilišču 
veliko izkušenj za mnoga slovenska 
podjetja, v naši bližini predvsem za 
Gorenje in Vegrad. 
Za vaše sodelavce smo oblikovali 
10-dnevni program, ki poteka od 
ponedeljka do petka dva tedna od 7. 
do 13. ure. Prvi dan smo vaše sodelav-
ce sprejeli, jih seznanili s programom 

Udeleženci prve skupine preventive v Termah Dobrna
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in načinom dela, animatorka jim je 
razkazala prostore, v katerih potekajo 
terapije. Prvi dan so imeli tudi posvet 
pri zdravniku, ki jim je iz nabora tera-
pij za vsak dan priporočil tri terapije.
Druge dneve so udeleženci začeli z 
jutranjo telovadbo v parku, nadaljevali 
s terapijami, kopanjem in telovadbo 
v bazenu, po malici so s terapijami 
nadaljevali ali pa imeli različne ak-
tivnosti, ki so jih lahko prosto izbrali: 
gibanje na prostem, sprehode, preda-
vanja. Program smo delno soobliko-
vali z vašimi sodelavci, zabeležili smo 
tudi njihove pripombe, zato da bomo 
lahko program še bolje pripravili za 
naslednje skupine sodelavcev iz vašega 
podjetja.«
Helena župnek, animatorka, je 
pohvalila udeležence preventive, ki so 
v programu polno sodelovali, bili zelo 
prijetni in prijazni. Dodala je še, da 
so jim poleg rednega dela programa 
ponudili za izposojo tudi kolesa in 
palice za nordijsko hojo, kar so prav 
tako uporabili.
Za konec pa je Brigita Trantura še 
dejala: »Zelo pohvalno je za podjetje, 
da organizira preventivo in to je velika 
motivacija za zaposlene. V času krize 
podjetja namreč najprej krčijo stroške 
za takšne ugodnosti za delavce, a to 
ne prinese pozitivnih rezultatov, saj 
delavci, ki se slabo počutijo ali imajo 
zdravstvene težave ne morejo dobro 
delati.«

Diana Janežič

Aleksander Kolar Danilo Gaberšek

Zdravstvena preventiva – MPAO ZPJ
Ker Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 5. in 6. členu obvezuje delo-
dajalca, da mora zagotavljati ukrepe za ohranjanje in krepitev zdravja 
zaposlenih, smo se v Službi za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju 
z vodstvom Premogovnika Velenje, Sveta delavcev in Sindikata Premo-
govnika Velenje leta 2004 odločili, da je na področju preprečevanja 
kostno-mišičnih obolenj treba nekaj ukreniti.
Tako smo organizirali zdravstveno preventivo v termah za vse delavce, 
ki so pri delu v jami izpostavljeni obremenitvam iz ocene tveganja, ki 
so: mehanske in kemične nevarnosti, povečan hrup, neugodne klimat-
ske razmere in velike fizične obremenitve. 
V to zdravstveno preventivo se delavci ne morejo prijaviti sami, temveč 
jih izžreba poseben računalniški program, glede na delovno dobo 
posameznika (minimalno 3 leta delovne dobe in maksimalno 38 let po-
kojninske dobe) in vrsto preventivnega zdravstvenega pregleda (ZPJ1, 
ZPJ2, HTZ5). 
Seznam izžrebanih delavcev posredujemo v pogled obratovodjem, nato 
pa izžrebane delavce obvestimo, da se lahko vključijo v zdravstveno 
preventivo. Na izbiro imajo 5 terminov, in sicer:

spomladanski termin v Termah Olimia,•	
spomladanski termin v Termah Dobrna,•	
spomladanski termin v Šmarjeških Toplicah,•	
jesenski termin v Termah Olimia,•	
jesenski termin v Termah Dobrna.•	

Vključitev v to obliko zdravstvene preventive je prostovoljna, vsekakor 
pa dobrodošla, saj pozitivno vpliva na zdravstveno stanje zaposlenih.

Jana Žolgar, strokovna oseba  Službe VZD

Popravek
V članku Vila Široko – dvorna 
restavracija, objavljenem v Ru-
darju 4/2010, sem nenamerno 
preimenovala dve sodelavki, 
vrtnarki. 
V stavku: »Za ta del zelo 
skrbijo naše vrtnarke, pose-
bej Darja Kores, ki skrbi, da 
imamo v lokalu na mizah 
vedno sveže cvetje,« bi moralo 
pravilno pisati darja rehar. 
Priimek Kores spada k drugi 
vrtnarki, Sandri. 
Obema sodelavkama in dru-
gim prizadetim se za napako 
opravičujem.

Diana Janežič

Šaleški koronarni klub 
v sodelovanju z društvom Mena Maribor vabi 3. junija 2010 ob 18. uri 
na predavanje Franca Kramerja, dr. med., Rak na prostati. 
Predavanje bo v dvorani Centra Nova, Šaleška 21, Velenje.
Vljudno vabljeni vsi, ki jih ta tema zanima.
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 Česa iz svoje mladosti se najrajši spomnite? Del mo-
jih spominov na mladost se nanaša na igre na Zidanškovi 
ulici v Velenju, kjer smo stanovali, del pa na kmečka opra-
vila na kmetiji starih staršev v Jakobskem dolu pri Maribo-
ru. Tam sem bil rad, bil sem pastirček in še marsikaj. Lepo 
je bilo. Od takrat mi je verjetno ostala potreba, da hodim v 
naravo, delam na zemlji.
 kakšen poklic ste si želeli pri desetih letih? Moji sta-
ri starši so bili precej verni in z njimi sem zahajal v cerkev. 
Zdelo se mi je, da je poklic duhovnika zelo lep – vsi so ga 
spoštovali, dajali so mu denar … Tako sem ta poklic videl 

Rekreacija kot način 
življenja in vsakdanje delo

kot otrok. Tudi stara mama me je že videla kot duhovnika. 
Po končani osnovni šoli sem razmišljal drugače. Odločal 
sem se med strojništvom, za kar se je odločil brat, in elek-
triko. Izbral sem slednje.
 kaj delate sedaj in kako ste s svojim delom zado-
voljni? Najprej moram v zgodovino. Področje rekreacije je 
bilo v Premogovniku Velenje vedno zelo dobro organizi-
rano. Ločeno pa je tekel program preventivnega aktivnega 
oddiha. Konec 80. let je bil vodja tega programa Boštjan 
Aljaž. On me je leta 1992 pritegnil v preventivo kot re-
kreatorja in ko je Aljaž leta 1995 zapustil podjetje, so mi 

Evgen Roškar se je v Premogovniku Velenje zaposlil leta 1979 kot elektrikar, nato pa je ob delu 
pridobil izobrazbo elektrotehnika. Do leta 1997 je delal v Klasirnici. Ne poznate tega Evgena 
Roškarja? Pa ga, saj v podjetju nima soimenjaka. To je tisti Evgen, ki ga poznamo skoraj vsi, tisti, 
katerega ime že skoraj dve desetletji povezujemo z rekreacijo v podjetju, in tisti, ki danes dela pri 
Športnem društvu (tako menimo, pa ni čisto res). Rekreacija je njegov način življenja in – kakšna 
sreča in sanje marsikoga – ta način življenja je tudi njegovo delovno mesto. »Delaj, kar rad delaš, 
in nikoli več ti ne bo treba delati.« Misel, ki prav gotovo velja zanj.
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ponudili profesionalno delo pri 
organizaciji in izvajanju preven-
tivnih programov. Tako imam 
zdaj že 15 let izkušenj na tem 
področju. Moje delovno mesto je 
organizator rekreacije in spada 
v Kadrovsko-splošno področje. 
Ker pa se del moje dejavnosti 
povezuje s Športnim društvom, 
me mnogi umeščajo vanj. 
Kot pove ime delovnega mesta, 
je moje delo predvsem organizi-
ranje različnih oblik rekreacije, 
preventive in aktivnosti Športne-
ga društva. Tega je zelo veliko, 
preveč za enega človeka, zato sem 
vesel, da mi na vseh treh podro-
čjih izdatno pomagajo rekreatorji 
oziroma športni animatorji v obratih in službah ter sode-
lavka pri Športnem društvu Jožica Peterlin. 
Ko sem zapustil svoje poklicno področje, kjer sem se 
dobro počutil, nisem natančno vedel, kaj me čaka, a sem 
zdaj zadovoljen. Šport in gibanje sta moj način življenja 
in imeti takšno delovno mesto je odlično. Čeprav me 
sodelavci navadno vidijo v tistem delu mojih obveznosti, 
ko se imamo lepo, je delovno mesto zahtevno, pestro, od-
govorno, brez določenega delovnega časa. Če nisi po srcu 
rekreator, je opravljati takšno delo veliko težje.
 kaj si pri svojem delu želite spremeniti? Rad bi dobil 
pomočnika, da bi lahko posamezne aktivnosti izpeljal še 
kvalitetnejše. Dogaja se, da mi zmanjkuje časa za vse, da 
kakšno stvar zanemarim ali več časa posvetim »obveznim« 
stvarem, drugim pa ne. To ni prav.
 kakšno mesto ima pri vašem delu in v življenju 
nasploh varnost? Morda se zaradi mojega načina življenja 
sliši neverjetno, a moram reči, da sem človek, ki ne tvega 
veliko. Rad imam različne športne, a ne tistih, pri katerih 
hodiš po robu, izzivaš usodo. Udeležence pri preventivi in 
rekreaciji stalno opozarjam na varno vadbo in čutim, da 
je to moja dolžnost. Nobene koristi ni, če se pri rekreaciji 
poškoduješ. Pri svojem delu se zelo povezujem s sodelav-
ko Jano Žolgar iz Službe za varnost in zdravje pri delu, 
tako da v podjetju prepletamo rekreacijo, stil življenja in 
varnost v vseh pogledih.
Pri naših rekreacijskih oblikah, na srečo, ne beležimo veli-
ko poškodb, gledano še posebej z vidika množice aktiv-
nosti in tega, da ljudje, ki se jih udeležujejo, pretežno niso 
zelo aktivni ali športniki. To je dobro.
 kako bi predstavili svoje podjetje v dveh stavkih? 
Premogovnik Velenje je dobro, zdravo podjetje, v katerem 
bi si vsakdo želel delati. 
 kaj zapolnjuje vaš prosti čas? Rekreacija v vseh 
oblikah, tudi prijatelje imam takšne, da rekreirajo z mano. 
Zelo rad pa grem tudi v naravo, trenutno sem v zaključni 
fazi gradnje hiše na Dobrni. Raje kot v hiši sem na pro-
stem, raje kot ob televizorju fizično delam.
 katero besedo bi pripisali sebi: smeh, počitek, 
denar? In zakaj? Smeh vsekakor prej kot drugi dve besedi. 
Imam veliko prijateljev in to pomeni, da sem družaben.
 kaj v življenju hočete in česa nočete? Veliko mojih 
sanj se mi je uresničilo in še vedno jim sledim. Nočem, da 

mi kakšna stvar, na primer bolezen, onemogoči uresniče-
vanje sanj. Prav zdaj imam težave z vnetjem živca v hrbte-
nici in sem zelo nesrečen. Prav jezi me, da sem oviran, da 
ne morem iz hiše, da se ne morem ukvarjati s športom.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje? Izpolni-
le so se mi, čeprav tega najprej nisem vedel. Parcelo na 
Dobrni sta kupila starša v zameno za hišo, ki smo jo imeli 
v Malečniku, a je bila preveč oddaljena. Oče mi je ponudil 
gradnjo hiše na Dobrni, kar me sprva ni pritegnilo. Zdaj 
pa vsako minuto preživim pri hiši in vesel bom, ko se bom 
preselil. To okolje je balzam zame, kraj za polnjenje baterij, 
vsak trenutek, ki ga preživim tam, je zame sprostitev.
 kateri je vaš najljubši letni čas? Vsi so po svoje lepi, 
a ker sem rad veliko na prostem, imam najraje pomlad in 
poletje. 
 življenje sestoji iz tega, kar iz njega napravimo. na 
kaj ste v svojem življenju najbolj ponosni? Na družino, 
ženo Brigito in sina Saša. Ponosen sem na odnos, ki ga 
imam s starši – žal je mama od lani pokojna. Oče živi sam, 
večkrat grem k njemu na kosilo, on gre z mano k hiši na 
Dobrno. Tudi z bratom se odlično razumeva. Odkar naju 
je minila puberteta, ko sva se tudi stepla, se ne spomnim, 
da bi se sporekla. Vesel sem, da imam veliko prijateljev in 
veliko dam na to prijateljstvo. 
 katere so tri vaše dobre lastnosti? Sem prilagodljiv, 
fleksibilen v dobrem smislu. Na primer, svoje prijatelje 
jemljem takšne, kot so, ne želim jih spreminjati, saj potem 
to ne bi bili oni. Nisem zamerljiv, muhast. Upam si reči 
tudi, da sem pošten.
 kaj bi spremenili pri sebi? Težko bi rekel, da želim 
kaj spremeniti. Če bi pogledal nazaj, bi v življenju verjetno 
kaj spremenil, morda bi več časa posvečal družini in manj 
prijateljem, ki mi res veliko pomenijo. 
 kateri moto vas spremlja skozi življenje? Želim si, 
da bi sedanji način življenja prenesel v kasnejša leta, v 
starost. Rad bi bil zdrav, sposoben za gibanje, rekreacijo, 
rad bi ohranil prijateljstva, ki jih imam sedaj. Zelo kruto 
bi se mi zdelo, da bi potem, ko se bom preselil na Dobrno, 
zgubil prijatelje ali da bi se to zgodilo, ko se bom upokojil. 
A glede na to, kakšne prijatelje imam, in koliko vlagam v 
odnose z njimi, sem prepričan da se to ne bo zgodilo.

Diana Janežič
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Sporazum o sodelovanju pri projektu 
so podpisali župan Mestne občine 
Velenje Srečko Meh, župan Občine 
Šoštanj Darko Menih, direktor TE 
Šoštanj dr. Uroš Rotnik in direktor 
Premogovnika Velenje dr. Milan 
Medved. 
Vsi našteti so nato podpisali še 
Pogodbo o izvedbi projekta z direk-
torjem Inštituta za ekološke razi-
skave ERICo Velenje mag. Markom 
Mavcem.
Jezera služijo kot vir vode za hlajenje 
Termoelektrarne Šoštanj, vodne in 
obvodne površine jezer pa prebival-
ci uporabljajo tudi v rekreacijske, 
športne in turistične namene. Ob 
tem se je v jezerih in njihovi okolici 
razvil nov življenjski prostor, ki sta ga 
naselila rastje in živalstvo, značilna 
za jezerske oz. bolj vlažne pokraji-
ne. Celotno območje tako opravlja 
tudi pomembno ekološko funkcijo, 
povečala pa se je občutljivost celotne 
pokrajine.
Šaleška jezera so pomembna razvoj-
na priložnost Šaleške doline zlasti z 
vidika razvoja turizma in rekreacije. 

Šaleška jezera – vodni vir in 
razvojni izziv Šaleške doline
Predstavniki občin in gospodarstva so 21. aprila v Muzeju premogovništva Slovenije podpisali do-
govor o sodelovanju pri izvedbi projekta, ki bo odgovoril na vrsto vprašanj o rabi in upravljanju z 
umetno nastalimi Šaleškimi jezeri. Dvoletni projekt nosi naslov Šaleška jezera – vodni vir in razvoj-
ni izziv Šaleške doline, vreden je 145.000 evrov, izvedel pa ga bo Inštitut ERICo. 

Končni cilj projekta je pridobiti kon-
kretne predloge, kako izboljšati ka-
kovost voda – Velenjskega,  Škalskega 
in Družmirskega jezera ter opredeliti 
primerno dolgoročno rabo jezer v 
različne namene.
Realizacijo vseh aktivnosti bo spre-
mljala delovna skupina, ki jo sesta-
vljajo predstavniki vseh partnerjev 
pri projektu. Mestno občino Velenje 
bosta zastopali Andreja Katič in 
Branka Gradišnik, Občino Šoštanj 
Vojko Krneža in Veronika Hajnri-
har, TE Šoštanj Egon Jurač in Tomaž 
Hribar, Premogovnik Velenje Marijan 
Lenart in Irena Podgoršek ter ERICo 
Velenje mag. Marko Mavec in dr. 
Emil Šterbenk.

Skrb za vodne površine
dr. Milan Medved je ob podpisu 
dogovora dejal, da je bilo v 135 letih 
delovanja premogovnika v Šaleški do-
lini odkopanega skoraj 220 milijonov 
ton premoga, kar je velikanska količi-
na, ki vsekakor mora pustiti posledice 
tudi na površini. »V preteklosti smo 
doživljali travme ugrezninskega ob-

močja ob nastajanju jezer, ki nikakor 
ni kazalo tako lepe podobe, kot jo 
imamo danes.« Današnja podoba 
Šaleških jezer je po mnenju direktorja 
rezultat dolgoletnega načrtnega vla-
ganja v sanacijo okolja Premogovnika 
Velenje in TE Šoštanj ter institucij, ki 
so nastale prav zaradi teh aktivnosti. 
Najboljši primer je Inštitut ERICo. 
»Današnja podoba jezer je tudi rezul-
tat našega hotenja, da moramo sicer 
industrijsko pokrajino narediti kvali-
tetno in primerno za razvoj turistič-
no–rekreativnih dejavnosti. Pri tem je 
Skupina Premogovnik Velenje skušala 
v preteklih letih samoiniciativno 
urejati območja jezer, ki ležijo znotraj 
pridobivalnega področja Premogov-
nika Velenje. Uredili smo sprehajalne 
in kolesarske poti, smučarsko-tekaško 
stezo, postavili 100 klopi. Pomemb-
no je, da smo v Šaleški dolini brez 
proračunskih sredstev in zakona o 
sanaciji okolja dosegli ekološki pre-
boj, sanirali okolje tako, da smo nanj 
lahko ponosni.« 

Diana Janežič

Podpisniki sporazuma, z leve mag. Marko Mavec, dr. Uroš Rotnik, dr. Milan 
Medved, Darko Menih in Srečko Meh.

Projekt je predstavil dr. Emil Šterbenk.
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Z vidika limnologije (znanost, ki pre-
učuje jezera) Šaleška jezera uvršča-
mo med manjša, glede na slovenske 
razmere pa med večja jezera. ve-
lenjsko jezero je po površini enako 
kot Blejsko, zaradi večje povprečne 
globine pa vsebuje petino več vode. 
družmirsko jezero je po površini 
za polovico manjše od Blejskega, po 
prostornini pa le za petino; leta 2009 
je vsebovalo 19,2 milijona m3 vode. 
Z največjo globino skoraj 86 m je 
najgloblje v Sloveniji. 
Do leta 1994 je bilo Velenjsko jezero 
zaradi transporta pepela iz TEŠ moč-
no kemijsko onesnaženo in brez živih 
organizmov. S spremembo transporta 
so se razmere že leta 1995 korenito 
izboljšale, dve leti kasneje pa se je 
jezero povsem normaliziralo. 
Po drugi strani lahko leto 1997 ozna-
čimo kot začetek hitre evtrofikacije 
(bogatenje jezer s hranili). Evtrofi-
kacijo Šaleških jezer povzročajo ob 
naravnih vnosih še vnosi hranil za-
radi različnih človekovih dejavnosti. 
Povečevanje jezer je z vidika njihovih 
samočistilnih sposobnosti ugodno, 
po drugi strani pa se čas izmenjave 

Šaleška jezera danes
Pred začetkom premogovništva je bila Šaleška dolina rečna pokrajina. Jezera so v njej nastala kot 
posledica ugrezanja površja zaradi odkopavanja premoga. Z njihovim nastankom se je občutlji-
vost pokrajine povečala. S tekočo vodo snovi, ki jih le-ta prenaša, sproti odtekajo, v jezerih pa se 
odlagajo oziroma kopičijo. 

vode v njih podaljšuje, kar ima ravno 
nasprotni učinek. 
Večina komunalnih odpadnih vod je 
zajeta v kanalizacijski sistem. Veliko 
hranilnih snovi prihaja v jezera s pe-
lodom in odpadlim listjem, organske 
snovi prinašajo pritoki zlasti v času 
povečanih pretokov, hranila se izpira-
jo s kmetijskih in z rekreacijskih po-
vršin ter z območja sanacije ugreznin 
zaradi njegove stalne rekultivacije. 
Posledica evtrofikacije je hitra rast 
alg in drugih vodnih rastlin. Večanje 
količine hranilnih snovi že vpliva 
na režim mešanja vode v jezerih. 
Rezultati spremljanja kakovosti jezer 
kažejo, da se zaradi velike koncen-
tracije snovi v spodnjih plasteh voda 
v njih ne premeša več popolnoma in 
zato tam primanjkuje kisika. 

Cilji projekta
Glede na opisano stanje so osnovni 
cilji projekta Šaleška jezera, vodni vir 
in razvojni izziv:

ugotoviti razloge za evtrofikacijo •	
Šaleških jezer in vpliv različnih 
dejavnosti na ta proces (sistemska 
analiza stanja),
pripraviti trajnostni model upra-•	

vljanja jezer, ki bo vseboval pre-
dloge preventivnih in sanacijskih 
oziroma restavracijskih ukrepov 
z namenom zagotavljanja vsaj 
zmerne kakovosti jezer in s tem 
izpolnjevanje osnovnih zahtev teh-
nološke vode ter pogojev za razvoj 
prostočasnih in drugih dejavnosti 
na jezerih in njihovih bregovih, 
določiti smernice za rabo vodnih •	
in obvodnih površin, 
preventivne, kurativne in resta-•	
vracijske ukrepe povezati v celovit 
sistem, ki bo omogočil trajnostno 
rabo jezer ob njihovi hkratni eko-
nomski rabi ter ob zadovoljevanju 
socialnih potreb prebivalcev Šale-
ške doline in njenih obiskovalcev.

Rezultati raziskave bodo omogočili 
izvajanje preventivnih in sanacijskih 
ukrepov. Podana bodo izhodišča za 
pripravo izvedbenih projektov za 
obsežnejše tehnične in sonaravne 
ukrepe ter prva ocena izvedljivosti 
in ustreznosti bogatenja Velenjskega 
jezera z vodo iz Pake. Na tej podlagi 
se bodo naročniki laže odločali o 
nadaljnjih aktivnostih na Šaleških 
jezerih, v njih in njihovih pojezerjih.

Dr. Emil Šterbenk



26

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Tako se začne legenda o jezerskem 
zmaju Pozoju. Vas zanima nadalje-
vanje? Zgodba je dolga, njen srečni 
konec je ta, da sta Pozoja po mnogih 
stoletjih in spremembah krajine 
Šaleške doline, ko je moral menjavati 
življenjski prostor, znova pričakala 
čisto jezero in prijazno okolje. Pozoj 
se je potopil vanj in povrnil se mu je 
nekdanji miroljubni značaj. Zdaj po-
novno živi na dnu Velenjskega jezera.
To legendo so oživili velenjski turi-
stični delavci v sklopu prijave novega 
turističnega produkta v projektu 
»EDEN – Evropska destinacija odlič-
nosti«, s katerim Slovenska turistična 
zveza (STO) spodbuja razvoj trajno-
stnega turizma, vezanega na vode in 
turizem. 
Del uspešne predstavitve projekta v 
začetku aprila je bila tudi okrogla, 
oranžna sladica, s svežim pomaranč-
nim okusom, poimenovana Pozoj. 
Sladico so pohvalili člani strokovne 
komisije STO, tudi vrhunski po-
znavalci kulinarike, prof. dr. Janez 
Bogataj, doc. dr. Tanja Mihalic in 
mag. Maja Pak. Sladica je dopolnitev 
turistične ponudbe Velenja s skupnim 
imenom »Pozojevo prebujenje Šale-
ške doline«, s katero nudimo turi-
stom različna doživetja ob Pozojevi 
sprehajali poti po dolini ter ob jezerih 

Pozoj ni (več) le jezerski zmaj
»Na dnu Šaleške doline je tisočletja nazaj bilo jezero, v katerem je prebival jezerski zmaj Pozoj, ki 
ni nikomur storil nič žalega. Ponoči je priplaval na plano in jedel praprot v Ležnju. Ko se je jezero 
začelo umikati, mu je počasi zmanjkovalo prostora. Menil je, da so ljudje krivi, da jezero izginja, 
zato je postal nasilen …«

do doživetij 180 metrov pod zemljo v 
Muzeju premogovništva Slovenije.
Pomarančnega Pozoja boste najbolj 
zagotovo našli v vitrini s slaščicami v 
Restavraciji Jezero. Njegova avtori-
ca je darinka rednak, slaščičarska 
mojstrica. O tem, kako je nastal 
Pozoj, ne pove veliko. Je rezultat 
trenutnega navdiha in njene stalne 
želje, da ustvarja vedno nove sladice, 
preizkuša nove kombinacije različnih 
sestavin. 
Recepta zanj vam Darinka ne bo 
izdala, saj jih tudi za druge svoje 
mojstrovine ne izdaja. Zakaj vam 
tudi bo recept! Izdelava te slaščice ni 
preprosta. Zato se raje pustite postre-
či in posladkati z njenim »jezerskim 
zmajem«. Mmmm.

Slaščičarka, ki ne je 
peciva
Darinko Rednak je že od malega 
veselila peka peciva. Ob odločanju 
za poklic jo je njena mama usmerila 
v gostinsko šolo, z argumentom, da 
bodo kuharice vedno iskane. 
»Tako sem končala gostinsko šolo 
v Slovenj Gradcu in se leta 1996 
zaposlila kot kuharica v Restavra-
ciji Jezero. Ob upokojitvi tedanje 
slaščičarke Marte Pirečnik mi je vodja 
restavracije Darko Lampreht ponudil 
prekvalifikacijo v slaščičarko. Ker me 
je to področje veselilo, odločitev ni 
bila težka. 
Moje poklicno »bogastvo« so bogate 

izkušnje gospe Marte in številni re-
cepti, ki jih najdem na internetu. A to 
je le osnova, kajti rada poskušam, do-
dajam svoje ideje. Imam svojo zalogo 
receptov, ki jih ne izdam nikomur,« je 
za uvod povedala Darinka. 
Ne spomni se, kdaj je nazadnje po-
jedla cel kos torte, tudi prstov si pri 
krašenju tort ne oblizuje in s krema-
mi »umazana« posoda roma narav-
nost v pranje. Seveda pa stvari, ki jih 
je treba poskusiti, poskusi. A pravi: 
»Če dodajaš vse sestavine po receptu, 
ni treba poskušati.« 
Danes lahko v samopostrežnih trgo-
vinah kupimo pripravljena testa in 
vse sestavine za razne kreme, biskvite. 
Le zmešamo jih v posodi in speče-
mo. Še več teh pripravljenih sestavin 
ponujajo dobavitelji za slaščičarstvo. 
Darinka odkima: »Res se danes da 
vse kupiti že izdelano, pripravljeno, a 
jaz veliko sestavin za pecivo naredim 
sama. Na primer, recept za vanilijevo 
kremo mi je zapustila Marta in to 
kremo vedno sama kuham. Umetna 
ima umetni okus.«

Minjončki, torte za 
domača praznovanja
Da Darinka res rada poskuša različne 
recepte, potrdi z dejstvom, da enake 
torte ne izdeluje dalj časa. Zaveda se, 
da so nekatera peciva stalnica, na pri-
mer čokoladne torte, kremne rezine, 
vse drugo pa rada ponudi glede na 
sezono ali z novimi dodatki.

Rezina Pozoj, levo, je nastala bolj kot ne po naključju, a je s svežim okusom pomaranče zelo okusna in s posebnim videzom 
privlačna za oko.
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»Poleti gostje pojedo manj biskvitnih 
sladic, a več sladoleda in sadnih kup 
oziroma imajo raje sveže sladice s 
skuto, jogurtom in sezonskim sadjem. 
Spreminja se tudi trend krašenja tort 
in drobnega peciva, zato hodim na 
sejme in izobraževanja. Tudi sama 
rada krasim pecivo, čeprav mi to 
vzame ogromno časa.«
Čas je pri peki peciva odločilen. 
Goljufati se ne da, bližnjic ni. Zato 
Darinka nima določenega delovnega 
časa in tudi konec tedna ni vedno 
prosta. Dela, ko je treba pripraviti 
sveže pecivo, ko je veliko naročil, 
tudi doma je že izdelovala okraske za 
pecivo. 
»Pecivo zahteva svoj čas in zato je 
zame zelo naporno, da sem pri delu 
sama. Vesela bi bila sodelavke ali so-
delavca. Zdaj moj delovni čas nareku-
jejo naročila in pravilo, da mora biti 
pecivo sveže. Včasih pridem na delo 
zelo zgodaj pa tudi v prostih dneh, 
ob nedeljah … Zaenkrat še zmorem, 
čeprav ni enostavno,« ne toži, le pove 
po resnici.

Darinka Rednak je slaščičarska mojstrica po poklicu in pri vsakdanjem delu.

Darinka peče pecivo za redno 
ponudbo v slaščičarskih vitrinah v 
Restavraciji Jezero in Vili Široko, za 
malico v Arkadi in Novih Prelogah, 
za prireditve, kjer nudi pogostitev 
GOST, in tudi po naročilu. 
Če torej niste spretni s pecivom, če bi 

radi lepo in okusno torto, če bi radi 
izvirno okrašene minjončke, razno 
drobno pecivo, stopite v Restavracijo 
Jezero in poiščite Darinko.
Pa tudi, če bi radi videli in okusili 
Pozoja. 

Diana Janežič

Iščemo zmagovalno idejo 
SAŠA regije
Regionalni podjetniški inkubator SAŠA regije – SAŠA inkubator v sodelovanju z organizacijskima 
partnerjema Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico Velenje in Območno obrtno-podjetniško 
zbornico v Velenju ter drugimi partnerji razvija regionalni natečaj za mlada podjetja in podjetniške 
skupine Zmagovalna ideja 2010. 

Uradno sodelovanje so organiza-
cijski partnerji potrdili 14. maja s 
podpisom Pogodbe o partnerstvu pri 
natečaju Zmagovalna ideja, katerega 
generalni pokrovitelj je Premogovnik 
Velenje. Prav tako je SAŠA inkubator 
podpisal Pogodbo o pridruženem 
članstvu v Savinjsko-šaleški gospo-
darski zbornici Velenje ter Sporazum 
o dolgoročnem sodelovanju z Ob-
močno obrtno-podjetniško zbornico 
Velenje. 
Pri podpisu pogodb so sodelovali 
direktor SAŠA inkubatorja Drago Po-
točnik, direktor SŠGZ Franci Kotnik in 
predsednik OOZ Velenje Branko Meh.
drago Potočnik je uvodoma povedal: 

»Lani smo prvič organizirali natečaj 
Zmagovalna ideja. Ob tem smo ugo-
tavljali, da naša regija skozi podje-
tniški vidik ni preveč prepoznavna. 
Ta v našem okolju v preteklosti ni 
bil razvit iz preprostega razloga, da 
je v regiji veliko večjih gospodarskih 
subjektov, ki tudi v kriznem obdobju 
od 90. leta naprej niso bili močno pri-
zadeti, saj so ohranjali delovna mesta. 
V zadnjem času je zadeva precej dru-
gačna; število brezposelnih v regiji 
občutno narašča, podjetja ne zapo-
slujejo več toliko kot v preteklosti, 
kar pomeni, da je treba na določenih 
drugih segmentih narediti korak 
naprej. To pomeni razvoj malega in 

srednjega podjetništva, če želimo v 
regiji zadržati mlad, izobražen kader 
in dober prostorski potencial. Pri tem 
nas ovira prepočasno dogajanje na 
področju 3. razvojne osi, ki je bistve-
no povezano z razvojem Savinjsko-
šaleške in tudi Koroške regije. 
Osnovna naloga SAŠA Inkubatorja 
je spodbujanje podjetništva, pomoč 
pri ustanavljanju novih podjetij ter 
povezovanje teh podjetij tako lokalno 
kot širše.«
Franci kotnik je predstavil sodelova-
nje SAŠA inkubatorja in SAŠA GZS: 
»SAŠA Inkubator bo s pridruženim 
članstvom v SAŠA GZS pridobil mo-
žnost vključevanja v močno logistič-

→
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no mrežo v regiji. Glavni cilj mreže 
je uveljavljanje interesov pri povezo-
vanju z regionalnimi institucijami, ki 
na eni strani načrtujejo in na drugi 
strani financirajo regionalni razvoj. 
Na ta način vzpostavijo kontakt s 
tistimi ključnimi nosilci razvoja, ki 
vplivajo neposredno na infrastruktu-
ro, potrebno za razvoj podjetništva in 
hkrati tudi za razvoj človeških virov. 
Poleg tega SAŠA inkubator na ta 
način postaja eden izmed naših 
partnerjev v projektih za spodbujanje 
in promoviranje inovativnosti. Prav 
tako bomo sodelovali pri projektih 
spodbujanja poslovne odličnosti in 
poslovnega sodelovanja med gospo-
darskimi subjekti v SAŠA regiji.« 
branko Meh je dejal: »Obrtno-pod-
jetniška zbornica ima trenutno nekaj 
manj kot 1.000 članov, ti pa zapo-
slujejo nekaj manj kot 3.000 ljudi. 
Zelo smo veseli, da smo povabljeni k 
podpisu te pogodbe, saj kot zbornica 
sodelujemo z različnimi institucijami. 
Naš moto je predvsem sodelovanje z 
znanostjo, tehnologijo, izobraževa-
njem in prenašanje tega sodelovanja v 
obrt in podjetništvo. Na drugi strani 
pa prek sodelovanja s SAŠA inkuba-
torjem pritegnemo v obrt in podje-
tništvo mlade ljudi s svežimi, novimi 
idejami.« 

Start up podjetij za 
najboljši poslovni načrt
Regijski natečaj Zmagovalna ideja 
je namenjen novoustanovljenim 
podjetjem, mladim podjetjem in 
podjetniškim skupinam. V njem 
lahko sodelujejo vsa mlada inovativ-
na podjetja, stara do tri leta, oziroma 
podjetniški timi, ki so tik pred usta-
novitvijo podjetja in delujejo v SAŠA 
regiji. Podjetja oziroma podjetniški 
timi, katerih poslovanje oziroma iz-
delki in storitve temeljijo na lastnem 
znanju in razvoju, morajo delovati v 
SAŠA regiji.
Skupaj s partnerji v natečaju iščejo 
inovativne podjetniške ideje iz regije, 
ki imajo ustrezen tržni potencial in se 
lahko s pomočjo storitev inkubatorja 
razvijejo v uspešna podjetja. 
Za najboljše  poslovne ideje so pred-
videne nagrade za prva tri mesta v 
skupni vrednosti 6.000 EUR, poleg 
tega pa še nekaj drugih ugodnosti, ki 
jih nudi SAŠA inkubator – pravno, 
računovodsko in finančno svetovanje, 
pomoč pri ustanovitvi podjetja in 

zagotavljanje prostorskih možnosti 
ustanovitve podjetja v inkubatorju.
Vse podjetnike in podjetniške time 
vabijo, da se z vpisom na spletno 
stran inkubatorja (www.sasa-inkuba-
tor.si) včlanijo v mrežo inkubatorja in 
se brezplačno seznanijo z njegovimi 
storitvami in priložnostmi za pridobi-
tev nepovratnih sredstev EU.
Pogoja za sodelovanje sta izdelan po-
slovni načrt in urejen status intelek-
tualne lastnine podjetniške ideje. Pri-
spele poslovne načrte bo ocenjevala 
strokovna komisija, ki jo sestavljajo 
predstavniki podjetnikov, strokov-
njakov, profesorjev, predstavnikov 
podpornih institucij, bančnikov in 

Pogodbo o partnerstvu pri natečaju Zmagovalna ideja so podpisali Franci Kotnik, 
Drago Potočnik in Branko Meh (z leve).

investitorjev. 
Zmagovalca bo komisija izbrala na 
podlagi petih skupin kriterijev, ki so 
inovativnost in kreativnost podjetni-
ške ideje, prepričljivost in primerna 
pokritost ključnih vsebin poslovnega 
načrta, tržni potencial ideje, uresni-
čljivost poslovnega načrta ter primer-
nost tehnične izvedbe.  
Zadnji rok za oddajo poslovnih načr-
tov za natečaj Zmagovalna ideja 2010 
je 30. september 2010. Zmagovalce 
natečaja bodo razglasili v oktobru 
2010 v okviru podjetniškega dogod-
ka, ki bo v Velenju.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

SAŠA inkubator deluje dobro leto in pol. Vanj je trenutno vključenih 13 
podjetij. 60-odstotni lastnik je PV Invest, 20-odstotni Območna razvoj-
na agencija, po 10 odstotkov pa imata v njem Šolski center Velenje in 
Techno center Velenje. 
V SAŠA inkubatorju ima pomembno vlogo tudi MO Velenje, ki sicer 
ne nastopa kot solastnica, temveč v okviru Območne razvojne agencije, 
poleg tega pa inkubatorju mesečno finančno pomaga. 
Inkubator deluje na treh različnih lokacijah, in sicer na Koroški 62b, 
v prostorih bivšega Mcluba in v bivši poslovni stavbi družbe ERA. V 
prihodnosti si bodo prizadevali, da bodo pridobili čim več pisarniških 
in proizvodnih poslovnih prostorov, s čimer bodo omogočili infrastruk-
turo za nastanek in delovanje novih podjetij.
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V Zimzelenu zanimivo 
predavanje o demenci
Danes vse pogosteje slišimo za demenco. Zdi se, kot da te bolezni včasih sploh ni bilo ali pa se 
je nismo tako zavedali. Zakaj je je danes več ali jo pogosteje zaznavamo? Kaj sploh je demenca, 
kako jo prepoznavo, obvladamo, zdravimo? Ali jo lahko preprečimo? Kako se z boleznijo spopada-
jo prizadeti in njihovi svojci? Ali znajo poskrbeti za dementno osebo? Kakšne so pravice in koristi 
dementnih oseb?

Na kopico teh in še drugih vprašanj 
sta v torek, 18. maja, na predavanju v 
Centru starejših Zimzelen v Topolši-
ci skušala odgovoriti Janko Predan, 
dr. med., spec. psihiater, in Marija 
Jamšek, univ. dipl. socialna delavka, 
s Centra za socialno delo Dravograd. 
Prisluhnilo jima je okoli 60 poslu-
šalcev, v veliki večini žensk, ki se s 
to boleznijo srečujejo pri poklicnem 
delu ali v privatnem življenju.

Osebna izkaznica 
demence
Demenca je kronična napredujoča 
možganska bolezen, ki prizadene 
višje možganske funkcije, kot so spo-
min, mišljenje, orientacija, razumeva-
nje, računske in učne sposobnosti ter 
sposobnosti govornega izražanja in 
presoje. Njena najpogostejša oblika je 
Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja 
več kot 80 odstotkov vseh demenc. 
Vzrok za nastanek te bolezni ni znan. 
Že v začetni fazi bolezni, predvsem 
pa pozneje, se opisanim simptomom 
lahko pridružijo psihične motnje. 
Bolniki se osebnostno spremenijo. Z 
napredovanjem bolezni bolniki tudi 
telesno opešajo. Nič več niso sposob-
ni opravljati osnovnih življenjskih 
aktivnosti in vse bolj potrebujejo 
pomoč drugih.
Bolezen tako ne prizadene zgolj 
bolnika, ampak tudi bližnje, ki zanj 
skrbijo. Prva huda preizkušnja je soo-
čenje z boleznijo in njenimi posledi-
cami, z napredovanjem bolezni pa je 
skrb za obolelega vse bolj obremenju-
joča, saj postaja povsem odvisen od 
tuje pomoči. Za bolnika je najbolje, 
da čim dlje ostane v domačem okolju, 
vendar je nastanitev v domu starejših 
občanov včasih neizogibna. 

Potisnimo bolezen stran!
dr. janko Predan zadnje leto in pol 

dela dvakrat na mesec v Domu za 
starostnike v Radencih. Psihiatrično 
delo z bolniki ga je vse bolj sezna-
njalo z demenco, ki je, kot je dejal, v 
zadnjem obdobju bolj prepoznana in 
strokovno obdelana. Zakaj je je več 
ali se nam tako zdi? 
»Število tistih, ki so stari nad 65 let, 
se je v zadnjem času bistveno pove-
čalo. Demenca pa velja za bolezen 
starejših ljudi. 5 odstotkov vseh ljudi, 
starejših od 65 let, bo zbolelo za 
eno od oblik demence, ljudje, stari 
več kot 80 let, pa v kar 50 odstotkih 
zbolevajo za to boleznijo.«
Dr. Predan je povedal tudi zelo »pre-
prost« nasvet, kako omiliti demenco 
oziroma njen nastanek potisniti čim 
dlje v starost: »Predvsem moramo 
biti zadovoljni s svojim življenjem 
in v njem. Treba je trenirati možga-
ne – igrati šah, karte, brati, reševati 
križanke, se družiti s pozitivnimi 
ljudmi. Veliko je treba vlagali v zdrav 
način življenja – v gibanje, ustrezno 
prehrano.«
Delo Marije jamšek se dementnih 

oseb dotika v smislu upravnih po-
stopkov glede varovanja njihovih pra-
vic v okviru institucionalnega varstva 
in urejanja skrbništva. Marsikdaj so 
dementnim osebam njihove pravice 
kratene ali celo odvzete. 
Jamšek: »Dementne osebe ne vedo, 
kakšne pravice jim pripadajo. Zato 
Center za socialno delo takoj, ko izve, 
da je za takšno osebo treba urediti 
skrbništvo, uvede upravni postopek 
in tako poskrbi za njene pravice in 
koristi. Sodišču lahko predlaga od-
vzem poslovne sposobnosti, sodišče 
tej osebi dodeli stalnega skrbnika, 
zaščiti njeno osebnost, zdravje.
Na drugi strani je mogoče dementni 
osebi določiti skrbnika za posebne 
primere, za točno določena opravila.«
Skrb za obolelega predstavlja hudo 
psihično in fizično obremenitev, zato 
potrebujejo svojci veliko razumevanja 
in podpore. Seznanjeni morajo biti z 
značilnostmi in potekom bolezni, da 
lahko čim lažje in čim bolj kakovo-
stno skrbijo za obolelega. 

Diana Janežič

Dr. Janko Predan ima dolgoletno najprej splošno zdravniško in kasneje speciali-
stično psihiatrično prakso. 
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Srečno!

Delovno okolje v premogovniku je potencialno nevarno. 
To je zaprt prostor pod zemljo, obremenjen s plini in 
potencialno vnetljivimi snovmi, osnovni delovni proces 
pa vedno poteka v boju z naravo. Proces pridobivanja pre-
moga se je skozi zgodovino rudarjenja v Šaleški dolini ves 
čas posodabljal. Nenehno so iskali rešitve za boljše, učin-
kovitejše, lažje in predvsem bolj varno delo. Danes imamo 
v Premogovniku Velenje prepoznane nevarnosti: požar, 
eksplozija, eskalacija plinov, vdor plinov, vdor vode in izpad 
električne energije. 
Z nevarnostmi pri pridobivanju premoga so se šaleški 
rudarji seznanili že med raziskovalnimi deli pod vodstvom 
Franza Magesa konec 19. stoletja, še preden so začeli z 
odpiranjem jame. Iz raziskovalnih vrtin so bili pogosti 
izbruhi metana, ki so mnogokrat povzročili le vžig svetilke 
ali bližnjega lesa. 
Pri delu v jami pa so nekajkrat sprožili eksplozije. Največji 
sta bili v letu 1893; prva, 30. januarja, je vzela 10 življenj 
rudarjev, druga, 20. februarja, pa kar 22. Ti dve nesreči sta 
bili najhujši v celotni zgodovini delovanja premogovni-
ka. Skupaj je v 135 letih zaradi nezgod pri delu v jami iz 
različnih vzrokov umrlo 143 rudarjev. 

Jamska reševalna četa
Začetki organiziranega reševanja v Premogovniku Velenje 

segajo po dostopnih pisnih virih v 1893. leto, ko je v 
škalski jami prišlo do omenjenih dveh velikih eksplozij 
metana. V obeh primerih rudarji ponesrečencem niso 
mogli priti takoj na pomoč, saj niso bili niti usposobljeni 
niti primerno opremljeni – niso imeli na razpolago dihal-
nih izolacijskih aparatov. V jamo so lahko vstopili šele po 
vzpostavitvi normalnih razmer za dihanje. Prepozno!
Obe nesreči sta povzročili reakcijo rudarske inšpekcije v 
Celju, da je naročila upravi premogovnika nakup ustrezne 
opreme, vaje reševalnega moštva in kasneje ustanovitev 
reševalne postaje. Za uradni začetek delovanja Jamske 
reševalne čete štejemo 20. julij 1907, ko so imeli reševalci 
prvo vajo reševanja v novih prostorih reševalne postaje ob 
navzočnosti inšpektorja. Na razpolago so takrat že imeli 
dva izolacijska dihalna aparata.
Rast števila rudarskih reševalcev, opreme za reševanje v 
jami in pomoč na površini je bila do konca 2. svetovne 
vojne počasna. Po koncu vojne je bila v obnovljeni bivši 
Jugoslaviji velenjskemu premogovniku zaupana velika 
naloga pokrivanja povečanih energetskih potreb z ligni-
tom. To je lahko premogovnik zadovoljil le z odpiranjem 
dodatne jame v večjih globinah, ki so prinesle tudi večje 
nevarnosti za zaposlene. 
Po podatkih o stanju reševalne čete iz decembra 1952 je 
štela 52 članov, od katerih je bilo 32 tehničnih uslužbencev 

Premogovništvo je dejavnost, ki zahteva od tistih, ki se z njo ukvarjajo, veliko predanosti, znanja, 
občutka za ljudi in naravo. Je dejavnost, ki je močno povezana s tradicijo, pripadnostjo, solidar-
nostjo, z odgovornostjo zase in za druge. Rudarski pozdrav je »srečno!« in srečo človek potrebuje 
povsod, posebej pa pri delu pod zemljo. 
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in 20 delavcev. Razpolagala je s 36 izolacijskimi aparati to-
varne Dräger, pulmotorjem, inhalatorjem in pretočno čr-
palko. Za vajo so imeli na razpolago tudi dimno komoro. 
Reševalna postaja je tega leta končno dobila ustrezne nove 
prostore na območju Starih Prelog. V njej so bili prostora 
za reševalne aparate in polnjenje jeklenk s kisikom, garde-
roba, bolniška »šok« sobo, kopalnica in pralnica. Uredili 
so tudi prostore za tako imenovano obratno ambulanto. 
Za težje primere pa je še vedno delovala premogovnikova 
bolnišnica na Lilijskem Griču. Za prevoz težjih bolni-
kov ali ponesrečencev v bolnišnico na Lilijskem Griču, v 
Slovenj Gradec ali Celje pa je premogovnik v svoji enoti 
Avtopark že imel na razpolago rešilni avtomobil.
Med leti 1971 in 1981 se je obseg pridobivanja lignita v 
velenjskem premogovniku povečal od 3.680.000 ton na 
5.001.000 ton. Sorazmerno temu se je tudi število zaposle-
nih od okoli 4.500 povečalo na okoli 5.000. Ob tolikšnem 
povečanju števila zaposlenih je bilo treba povečati tudi 
število dobro opremljenih in usposobljenih reševalcev. 
Toda reševalci so odhiteli na pomoč s površine šele po 
klicu na pomoč, zato je za marsikatero življenje, ki so ga 
šli reševat, pomoč prišla prepozno. Danes v Premogovni-
ku Velenje Jamsko reševalno četo gradimo na načelu, da 
imamo v jami na vsakem področju v vsaki delovni izmeni 
eno reševalno ekipo. Ta ekipa je v primeru reševanja lahko 
najprej na mestu nezgode in lahko najhitreje ukrepa.  
Jamska reševalna četa je imela v zadnjih 50 letih približno 
240 akcij. Največ jih je bilo povezanih z reševanjem ob 
jamskih požarih in vdorih plinov, manj pa je bilo akcij 
zaradi drugih nevarnosti. 
Poleg akcij v domačem premogovniku je reševalna četa 
Premogovnika Velenje posredovala tudi pri reševanju v 
drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih. Ko sta še 
obratovala premogovnik v Laškem in rudnik svinca in 
cinka v Mežici, so pomagali pri gašenju jamskega požara, 
leta 2001 so reševali deponijo akumulatorjev v Črni na 
Koroškem, ki jo je zajel požar, in pri gašenju požara, ki je 
zajel obrat Galvana v Gorenju. Zaradi velikega števila po-
nesrečenih rudarjev pa sta bili najbolj odmevni reševalni 
akciji v rudnikih Aleksinac v Srbiji leta 1989 in Dobrnja v 
BiH leta 1990.
Glede na usposobljenost in možnosti je reševalna četa Pre-
mogovnika Velenje vključena tudi med enote v državnem 
sistemu zaščite in reševanja.

Vsak se najprej varuje sam
Reševalna služba je zaradi svojega pomena eden najpo-
membnejših dejavnikov vsakega rudarskega podjetja. 
Vanjo so vključeni izbrani sodelavci, na katere lahko v 
primeru izrednih razmer najbolj računamo. Člani reše-
valne čete so pripravljeni v vsakem trenutku priskočiti na 
pomoč sodelavcem v nesreči, ravno tako pa v primeru po-
trebe izvajajo naloge v najzahtevnejših razmerah jamskega 
dela. Vendar reševalci nastopijo in poskrbijo za varnost 
največkrat šele takrat, ko se nesreča že zgodi. 
Vsak zaposlen v jami mora zato najprej varovati sebe in 
poskrbeti, da ima pri sebi osebno varovalno opremo in 
jo zna uporabljati. Čelade, varne svetilke, samoreševalci, 
ustrezna obleka in osebna zaščitna oprema so danes nekaj 
samoumevnega, pred 100 in nekaj manj leti pa so rudarji 
pri delu nosili zgolj svoja oblačila.

Premogovniki so začeli uporabljati varne strojne in elek-
tronaprave, naprave za ugotavljanje škodljivih in nevarnih 
plinov, po jamskih deloviščih so sedaj razpeljane komuni-
kacijske naprave, delovni postopki tečejo tako, da upošte-
vajo domala vse nevarnosti, danes najsodobnejši računal-
niško vodeni varnostno-informacijski sistem nadzoruje 
vse dele jame in vse potencialne nevarnosti.

Varnostno–tehnološki informacijski 
sistem
Varnosti pri delu je podrejeno vsako načrtovanje in izva-
janje del. Zato je treba imeti na voljo veliko podatkov, in-
formacij. Te so pomembne tudi zato, da lahko v nevarnih, 
izrednih razmerah ukrepamo. Zajemanje teh podatkov, 
njihov prenos na površino in vizualizacijo v Premogovni-
ku Velenje poimenujemo z eno besedo: VTIS.
To je kratica za varnostno-tehnološki informacijski sistem, 
katerega zasnova in izvedba sta v celoti plod dela stro-
kovnjakov Premogovnika Velenje. V prostorih VTIS-a, ki 
je  nadzorni sistem jame na površini, se na enem mestu 
koncentrirajo parametri varnostnega in tehničnega nad-
zora in upravljanja jame. Sem se veže tudi informacijska 
podpora nekaterih točk na površini, to je požarni nadzor 
zunanjih objektov in obveščanje ob vseh možnih izrednih 
dogodkih. 
V VTIS se vsako sekundo stekajo številni podatki, od ka-
terih jih veliko tudi arhivirajo ter služijo analizam in načr-
tovanju v Tehničnih službah, mnogo podatkov pa je poleg 
pomena za varnost uporabljenih za tehnološke operacije. 
V VTIS-u so tudi natančni podatki, koliko zaposlenih je v 
jami in katere osebe so to.
Kakšna količina podatkov se nenehno steka v VTIS, naj-
bolje povedo številke. V jami je nameščenih 59 merilnikov 
metana, 65 merilnikov ogljikovega monoksida, 23 meril-
nikov ogljikovega dioksida, 12 merilnikov temperature, 
22 merilnikov hitrosti zraka, 10 merilnikov nivoja vode, 8 
merilnikov pritiska vode, 18 merilnikov za zračilna vrata, 
pod nadzorom so tudi vsi transportni trakovi, celotna 
odkopna mehanizacija … Skupno okoli 800 merilnih točk, 
ki nenehoma pošiljajo podatke.
Podatke spremljata sistemski inženir in dežurni premo-
govnika. Slednjih je šest, naenkrat je v izmeni eden. Vsi 
morajo imeti izkušnje pri delu v jami in tudi fizično mora-
jo zelo dobro poznati jamo. Njihova naloga je spremljanje 
vseh procesov, ki se dogajajo v jami, predvsem z varno-
stnega vidika. Delovno mesto dežurnega premogovnika 
je edino delovno mesto v podjetju, ki je zasedeno 24 ur 
vse dni v letu. Zaradi vseh podatkov, ki se zbirajo v tem 
informacijskem centru, je dežurni premogovnika oseba, 
ki v skladu z načrtom obrambe in reševanja ter ustrezni-
mi navodili v primeru izrednih razmer obvešča in umika 
zaposlene z ogroženega območja.

Viri:
Publikacija ob 60-letnici Jamske reševalne službe RLV (Edo 
Krajšek, 1984)
Zgodovina Premogovnika Velenje 2 (Anton Seher, 1998)
Dokumentacija Jamske reševalne službe PV
Diplomska naloga»Nastanek in razvoj reševalne službe 
Premogovnika Velenje (Milko Verboten, 2006)
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Rudarska dela enot slovenske 
NOV med 2. svetovno vojno
Po upokojitvi sem pri preiskovanju domačih arhivov naletel na nekaj dokumentov, iz katerih je 
razvidno, da je slovenska narodnoosvobodilna vojska (NOV) organizirala pridobivanje premoga 
tudi v času 2. svetovne vojne. V konkretnem primeru gre za izkoriščanje premoga in raziskovalna 
dela v majhnem premogovniku v Poljanah nad Rečico v Zgornji Savinjski dolini ter za raziskoval-
na dela v nahajališču premoga v Novi Štifti. Vsa ta dela so potekala v okviru tedanjega Okrožja OF 
Celje. 

Omenjeno je razvidno iz v letu 1949 lastnoročno napisa-
nega življenjepisa mojega že pokojnega očeta Matije Ce-
rovca, univ. dipl. inž. rudarstva, ki je tedaj deloval v ilegali 
v odseku TO skupaj s soborcem Stanetom Žužo (oba sta 
prišla iz Trbovelj) kot organizator protisabotažnih ekip po 
rudniških revirjih na zasavsko-savinjskem območju. Oče 
je bil hkrati vodja referata za področje rudarstva.
Po pripovedovanju očeta so izkopani premog koristile par-
tizanske bolnišnice, delavnice, razne postojanke, verjetno 
pa tudi lokalno prebivalstvo v okviru tedanjih možnosti.
Tudi iz knjige Spomini revirskih sekretarjev iz leta 1987 
je razvidno, da se je slovenska NOV oz. OF strokovno 
ukvarjala z rudarstvom. 
V juliju 2005 sem s pomočjo Vere Poličnik, predsednice 
lokalnega društva Zveze borcev Rečica ob Savinji, opravil 
raziskavo terena. Po pripovedovanju kmeta, ki naju je pri 
tem spremljal, so menda pričeli z raziskavami nahajališča 
premoga že Nemci, nadaljevali pa partizani. Posebej in-
tenzivna so bila dela v letu 1944, v času, ko je bilo območje 
Zgornje Savinjske doline za nekaj mesecev razglašeno za 
svobodno ozemlje in okupatorskim enotam skoraj nedo-
stopno.

Premogovnik Kanižarica
Rudnik rjavega premoga Kanižarica je bil prvi pravi 
partizanski premogovnik v okupirani Sloveniji v času 2. 

svetovne vojne. Njegova proizvodnja se je potem, ko so 
na območju Bele krajine partizanske enote osvobodile 
večje ozemlje, nadaljevala v manjšem obsegu. Po nalogu 
NOO Črnomelj so v septembru1944 kanižarski rudarji ter 
rudarji partizani iz zasavskih premogovnikov in premo-
govnikov v Spodnji Savinjski dolini, ki niso bili sposobni 
za vojaške enote, usposobili jamo za delno obratovanje ter 
pričeli z izkopom.
Količina izkopanega premoga je zadoščala le za mesto 
Črnomelj, za pogon generatorske električne centrale, ki je 
služila za pogon radijske postaje glavnega štaba slovenske 
vojske, vojaških delavnic, partizanske bolnišnice kakor 
tudi drugih obratovalnic, ki so jih uporabljale partizanske 
enote.
Od oktobra 1944 pa do konca vojne je premogovnik upra-
vljala gospodarska komisija, ki jo je vodil NOO Črnomelj. 
Na mesto upravitelja premogovnika je bil postavljen Janez 
Župančič. Premogovnik je obratoval z manjšimi prekini-
tvami vse do 15. maja 1945 kot prvi partizanski premo-
govnik na osvobojenem ozemlju ter eden redkih v oku-
pirani Evropi. Podatki o obratovanju Rudnika Kanižarica 
so povzeti po knjigi Franca Klavišarja Rudnik Kanižarica 
1857–1997.
Omenjeni zapis priča o dejstvu, da se je tudi slovenska 
NOV ukvarjala z rudarsko dejavnostjo ter hkrati prepreče-
vala nemškemu okupatorju sabotaže in uničenje rudarskih 

Izvleček iz zemljevidne karte z lokacijo premogovnika v PoljanahPogled na dolino in travnik, ki je v bistvu odlagališče jalovine.
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V nedeljo, 9. maja, smo bili predstavniki Premo-
govnika Velenje udeleženci spominske slovesnosti 
v nekdanjem koncentracijskem taborišču Ma-
uthausen v Avstriji. V njem so med drugo svetovno 
vojno na grozovite načine umirali tisoči nedolžnih. 
Taborišče so zavezniki osvobodili kot zadnjega, šele 
7. maja 1945. Od skupaj okoli 200.000 taboriščni-
kov je v tem taborišču trpelo tudi 4.153 Slovencev, 
med katerimi jih je 1.500 tam tudi umrlo.
Vsako leto prvo nedeljo po 1. maju v taborišču 
pripravijo svečanost, ki se je udeležijo predstavniki 
vseh narodov, ki so trpeli in umirali v taborišču, pa 
tudi taboriščniki, ki jim je bilo namenjeno preži-
veti te strahote. V spominih na te dogodke  se je 
marsikomu od preživelih utrnila solza, saj takšne 
strahote ne morejo iz spomina in izpred oči. Na 
svečanosti smo predstavniki Premogovnika Velenje 
sodelovali tudi kot nosilci državne zastave. 
Na fotografiji so ob spomeniku umrlim Slo-
vencem v Mauthausnu Bojan Fajfar, Rok Cer-
kovnik, Robert Vodeb, Bojan Gajšak, Ivan 
Žerjav, Janez Čretnik in Drago Kolar (z leve).                                                                                     
D.K.

objektov pred umikom iz Slovenije, bila pa je tudi neka-
kšna predhodnica današnjih inženirskih enot.
Iz vsega omenjenega je razvidno, da je bilo partizansko 
gibanje na Slovenskem dobro organizirano, s številnimi 
stranskimi dejavnostmi, ki so jih opravljale posebne enote. 
Rudarji, ki so v letih 1943/44 množično odhajali v partiza-
ne, so sestavljali borbene enote kakor tudi enote, ki so se 
ukvarjale s protisabotažnimi in sabotažnimi dejavnostmi, 
kadar in kjer je bilo to potrebno.
Vse te požrtvovalne ljudi si je danes treba vzeti za zgled, 
saj so se uprli mnogo močnejšemu sovražniku in pri tem 
mnogi trpeli v koncentracijskih taboriščih ali pa celo žr-
tvovali svoja življenja. Ob 65. obletnici osvoboditve izpod 
fašizma in nacizma se lahko našim pogumnim predni-
kom, med katerimi so bili tudi mnogi rudarji, oddolžimo 
le tako, da gradimo socialno pravično družbo, v kateri ne 
bo vladala kleptokracija, kjer bo vedno bolj bogata manjši-
na in vedno bolj revna večina. 
Žalostno je, da dajejo tiho ali celo odkrito podporo tej 
vedno bolj bogati manjšini tudi tisti oblastniki in/ali vpliv-
neži iz tako zasramovane prejšnje države, ki je le znala 
vpeljati veliko mero socialne pravičnosti, žal pa ni znala 
obuditi tekmovalnega duha, kar je uspelo kapitalizmu. 
Mnogi smatrajo, da smo Slovenci pohleven narod in da 
vse prenesemo, pa menda ni čisto tako – spomnite se le 
kmečkih uporov in Matije Gubca, rudarskih štrajkov, 
Soške fronte, NOB, vojne za samostojno Slovenijo v letu 
1991. Slovenija je že imela svoje Maistra, Rozmana, Koc-
beka, Ambrožiča in še mnoge druge, ki so imeli hrbtenico, 
pa so zato bolj ali manj slabo končali. Ni hudič, da se ne 
bo spet našel kdo, ki bo napravil iz te države resnično 
socialno državo ponosnih ljudi z voditelji, katerih prvotni 
interes bodo dobrobit vseh državljanov in poštene meje s 
sosedi.
To dolgujemo našim prednikom pa tudi zanamcem.
SREČNO!

Matjaž Cerovac, 
upokojeni rudarski strokovnjak in

nekdanji rudarski inšpektor

Izvleček iz življenjepisa Matije Cerovca

Spominska slovesnost v 
taborišču Mauthausen
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Muzejsko-kulturno središče 
na Starem jašku 
V Muzeju premogovništva Slovenije je vedno nekaj novega, vedno se nekaj dogaja. Do 6. junija 
vabijo na ogled stoli arhitekta Janeza Suhadolca, v juniju napovedujejo razstavo del Kaje Avberšek 
in razstavo ob letošnjem 50. Skoku čez kožo. V začetku maja so se predstavili na sejmu Minfos in 
16. maja pripravili dan odprtih vrat. V začetku junija pričakujejo 300.000. obiskovalca.

TRETJI POLČAS

V muzeju poleg tega, da skrbijo za 
pestro dogajanje, skrbijo tudi za pre-
novo prostorov in redna vzdrževalna 
dela. Med večjimi posegi v zadnjem 
času omenimo le prenovo Bergman-
deljčevega salona in jedilnice ter 
temeljitejšo obnovo starega jaška. 
stojan špegel, vodja muzeja: »Ber-
gmandeljčev salon je primeren za 
svečanosti, srečanja, pogostitve, a je 
bil premajhen. Zato smo ga podaljšali 
za osem metrov in pridobili prostor 
za skupno 60 obiskovalcev. Prenovili 
smo tudi jedilnico, kjer smo imeli 
težave z zamakanjem. 
Pri obeh prostorih je pomembno 
omeniti, da sta izdelana kot stare 
jamske proge, to je  s klasično leseno 
podgradnjo, poligonom, to delo pa 
so opravili dijaki Rudarske šole pod 
vodstvom inštruktorjev. Dijaki so se 
naučili klasične jamske podgradnje z 
lesom, ki je v jami praktično ne upo-
rabljamo več. Če tega znanja ne bomo 
prenašali naprej, takšne podgradnje 
nihče več ne bo znal narediti.«
Letos so se v muzeju prijavili tudi 
na razpis Ministrstva za kulturo za 
pridobitev sredstev za obnovo starega 
rudniškega jaška iz leta 1888, ki je za-
ščiten kot lokalni tehnični spomenik. 
Pri tej obnovi so se v prvi fazi lotili 

zamenjave strehe nad stavbo jaška, v 
drugi fazi pa bo treba obnoviti tudi 
stolp in obod okoli njega, ki ga ščiti 
pred vremenskimi neprilikami.
K avtentičnosti muzeja veliko pri-
spevajo stare, originalne prevažalne 
naprave, ki še delujejo, zato redno 
skrbijo za vzdrževanje in obnovo 
strojnice dvigala, prevažalnih kletk 
in druge opreme, ki že 122 let dobro 
služi za prevoz materiala in ljudi v 
jamo in iz nje. 
»Vrednost teh naprav je v njihovem 
delovanju, kajti lahko bi bile le »mr-
tvi« eksponati v tehniškem muzeju. 
Jamska železnica, ki deluje v muzeju 
je, na primer, v katalogu Slovenskih 
železnic opisana kot posebnost,« 
pojasnjuje Špegel.

Bogatitev ponudbe
Poslanstvo muzeja je prenašati 
navdušenje do rudarskega poklica 
na obiskovalce, hkrati pa negovanje 
starih rudarskih vrednot: spoštova-
nja, tradicije, zaupanja, solidarnosti. 
Muzej ohranja znanje iz premogovni-
ške dejavnosti, pozitivno promovira 
premogovništvo in Premogovnik 
Velenje, ob tem pa ponuja tudi 
kulturne vsebine. V tem kontekstu 
je Stojan Špegel predstavil tudi vizijo 

muzeja na letošnji Strateški konferen-
ci Skupine PV. 
Načrtujejo spremembo celostne 
podobe muzeja, njegovo močnejše 
vključevanje v turistično ponudbo 
SAŠA regije, dodatno ponudbo. Na 
njegovo nadaljnje uspešno delovanje 
bodo pomembno vplivali obogatitev 
športno-rekreativne ponudbe ob 
Šaleških jezerih ter gradnja gospo-
darskega središča na Starem jašku, 
obnova Stare elektrarne, ureditev 

Klasična lesena podgradnja v najgloblji jedilnici v Evropi in Bergmandeljčevem salonu

Vodja muzeja Stojan Špegel na Suha-
dolčevem stolu
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mladinskega hotela v Velenju, nadeja-
jo pa se tudi koristi, ko bo v letu 2012 
Velenje skupaj s partnerji evropska 
prestolnica kulture.
V muzeju se dogaja še veliko več kot 
le obiski podzemnega dela in stalnih 
razstav. Teh je že pet: Skok čez kožo, 
Rudarska bivanjska kultura, Zgodo-
vina Premogovnika Velenje, Razvoj 
slovenskega premogovništva in Črna 
garderoba. Gostijo razstave – med 
letošnjimi najpomembnejšimi sta 
razstavi del največjega slovenskega ki-
parja v lesu Ivana Napotnika in stolov 
arhitekta Janeza Suhadolca.
V podzemni rudarski kapelici so ime-
li že dve zlati in eno pravo poroko, 
konec meseca bodo imeli največjo 
zlato poroko do zdaj s skoraj 60 
udeleženci.
Imajo primerne prostore za otroške 
delavnice, predavanja, gledališke ali 
glasbene predstave. V muzejskem 
parku obiskovalce do muzeja privede 
stara lesena pot, po kateri so v jami 
hodili rudarji in prvi obiskovalci 
muzeja, na ogled so stare naprave, ge-
ološki stolpec kamnin Šaleške doline 
in originalna posebnost – rudarski 
hmelj. 
Stojan Špegel pravi, da Muzej premo-
govništva Slovenije postaja muzejsko-
kulturno središče na Starem jašku. V 
tem sklopu si želi, da bi gostili tudi 
srečanje kiparjev in bi na prostem 
nastala tudi Forma viva. 

Diana Janežič

Muzej nagrajen za 
zgodbo o premogu

Med 65 prodajnimi razstavljavci iz 13 držav na letošnjem Minfosu v 
tržiču je kot posebni gost sodeloval Muzej premogovništva slove-
nije. Predstavil je zgodovino premogovništva, bivanjsko kulturo 
rudarjev, rudarsko stanovanje in minerale sveta. 
Obiskovalcem Minfosa so podrobneje predstavili tudi tradicionalni 
sprejem novincev v rudarski stan »Skok čez kožo«. Razstavni prostor 
muzeja je zbudil veliko zanimanja pri obiskovalcih, pa tudi pri ocenje-
valcih, saj je muzej prejel priznanje za najbolj izvirno predstavitev.
Kot je povedal stojan špegel, so bili s sodelovanjem na sejmu zelo 
zadovoljni. »Posebej smo bili veseli priznanja za predstavitev, saj smo 
imeli letos močno konkurenco – na sejmu Minfos je namreč Priro-
doslovni muzej Slovenije v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem 
Jesenice in Astronomskim društvom Orion predstavil meteorit, ki je 
9. aprila 2009 padel na Mežaklo in je enajsti meteorit na svetu z znano 
orbito.«
Obiskovalcem so razdelili veliko propagandnega materiala, jih povabili 
k skoku čez kožo, za kar so se pogumno odločali in za to prejeli tudi 
darilca. »Vsako našo predstavitev na sejmih in podobnih dogodkih 
pripravimo kot zgodbo. Na Minfosu smo razstavni prostor opremili 
tudi s »koln kišto«, polno premoga, ki so ga obiskovalci lahko otipali, 
vonjali. Vse to ljudem približa premogovništvo, promovira naš muzej, 
poklice v premogovništvu in Premogovnik Velenje.« 

Dan odprtih vrat
Letošnji mednarodni dan muzejev 18. maj so v Muzeju premogovništva 
Slovenije obeležili v nedeljo, 16. maja, z dnevom odprtih vrat. Obi-
skovalcem so bili brezplačno na ogled podzemni del muzeja in stalne 
zbirke. V jamskem delu so si obiskovalci lahko ogledali 16 multivizijskih 
predstav in 36 scen rudniškega življenja, med njimi pa so jih vodili v 
stara rudarska oblačila oblečeni vodiči. Ta dan si je podzemni del muze-
ja ogledalo rekordno število obiskovalcev – bilo jih je 681. 

Izvažalni stolp Starega jaška iz žabje 
perspektive
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Zvezda Minfosa – jantar iz 
Premogovnika Velenje
Od 7. do 10. maja je bil v Tržiču 38. Minfos, sejem mineralov, fosilov in okolja. Organizatorji 
so letos dali poseben poudarek razkrivanju lepot mineralnega sveta in pestrim fosilnim najd-
bam Zgornje Savinjske doline in gospodarsko razgibane Šaleške doline pod skupnim naslovom Iz 
zakladnice geološke dediščine Šaleške doline. Tudi letos so razstavo Minfos oglaševali z odličnimi 
plakati in zloženkami, z njih pa se je kot »zvezda večera« bleščal jantar iz Premogovnika Velenje.

Na sejmu so bile predstavljene vse 
najdbe z našega konca Slovenije, in 
sicer: minerali in fosili, najdeni v 
Premogovniku Velenje, Kamnolo-
mu Pirešica, Medenem potoku pri 
Pirešici, Vinski Gori ter v opuščenih 
rudnikih in novo odkritem rudišču 
barita in kremena v Lepi Njivi. S 
kolegi s Štajerske smo ta področja 
predstavili bogato in strokovno. 
Nekaj kolegov iz drugih slovenskih 
regij pa je predstavilo še nahajališča: 
Studence pri Pirešici, širše območje 
Železnega in Galicija. 
Sejem so spremljale številne pri-
reditve in predstavitve. Tako se je 
predstavil tudi Muzej premogovni-
štva Slovenije z odlično koreografijo 
in predstavo skoka čez kožo. Ekipa 
muzeja je poskrbela za tradicionalne 
vrčke piva in knapovsko malico, kar 
je teknilo vsem, ki so se opogumili in 
skočili v rudarski stan. Med priredi-
tvijo so bila podeljena tudi prizna-
nja, ki so muzeju in meni v izjemen 
ponos.

Velenjski jantar
Organizatorji so bili z obiskom sejma 
zelo zadovoljni, saj so našteli več kot 
6.500 obiskovalcev, ki so z zanima-
njem občudovali prekrasne primerke 
baritov in kremena iz Lepe Njive, 
predvsem pa čudovit in edinstven 
jantar, najden leta 2008 na odkopu 
Y v jami Pesje. Že dobro leto je na 
razstavi v Prirodoslovnem muzeju 
v Ljubljani, kjer bo jemal sapo in žel 
občudovanja obiskovalcev do leta 
2011, nato pa se bo vrnil v mojo 
zbirko.
Prirodoslovni muzej v Ljubljani je na 
Minfosu razstavil meteorit, ki je apri-
la letos padel na Mežaklo. Pritegnil 
je pozornost slehernega obiskovalca 
sejma. Ob tako raznolikih in številnih 
razstavnih vitrinah je obiskovalce 

navdušila tudi moja zbirka mineralov 
in fosilov iz Premogovnika Velenje, 
saj jih je presenetilo, kako prekrasne 
minerale skrivajo globoki rovi pre-
mogovnika.
Tudi letošnji Minfos je bil odlič-
na promocija Velenja, še posebej 
Premogovnika Velenje in Muzeja 
premogovništva Slovenije, saj je bilo 
zanimanje za ogled muzeja res veliko. 
Prav zaradi izjemno pozitivnega 
odziva obiskovalcev sem ponosen na 
svoje mesto, Premogovnik Velenje in 
na svojo zbirko mineralov, ki se iz leta 
v leto bogati in povečuje. Ker se v na-
ših krajih nedvomno skriva še veliko 
lepega, me vedno znova vleče na še 
neraziskane terene in v skrite kraje v 
prelepi Šaleški dolini. Prepričan sem, 
da ponovno odkrijem kaj zanimivega, 
saj je geološka zgradba našega podro-
čja dovolj pestra za takšne podvige. 
In ko se to zgodi, najdbe spet predsta-
vim na Minfosu v Tržiču!
Zahvaljujem se vsem, ki so mi omo-
gočili udeležbo, predstavitev in pro-

mocijo na sejmu in mi stali ob strani. 
To so direktor dr. Milan Medved, ki 
ima izreden posluh ob takšnih do-
godkih, Ivan Pohorec, Melita Božič, 
Tadeja Mravljak Jegrišnik, Športno 
društvo PV, Sindikat PV, Srečko Meh 
in Amra Kadrič z MO Velenje, prija-
telj in kamarat Ivan Stropnik iz Lepe 
Njive, moji sodelavci in kamerati v 
jami ter moja žena.

Jože Rihtar

Jože Rihtar ob vitrini s svojimi kamninami

Jantar, najden leta 2008 na odkopu Y v 
jami Pesje.
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Stoli kot uporabni in 
razstavni predmeti
Do 6. junija bo v razstavišču Barbara v Muzeju premogovništva Slovenije na ogled razstava enega 
najbolj poznanih, uporab(lja)nih in dobrodošlih predmetov življenja – stola. Stole imamo za poči-
tek utrujenih nog, za naslonjalo, obešalnik, mizico, lestev, odlagalno površino … Stoli imajo stoti-
ne oblik, narejeni so iz različnih materialov. A le eni so stoli arhitekta Janeza Suhadolca. 

V razstavišču Barbara visijo 
stoli izpod stropa Črne garde-
robe. Stojijo in vabijo k počitku 
utrujene obiskovalce muzeja 
v Beli garderobi. V kopalnici 
kraljuje »papežev stol«, ki ga je 
Janez Suhadolc izdelal za pape-
ža Janeza Pavla II. ob njegovem 
obisku v Mariboru. Postavitev 
je močno simbolna – kopalnica 
kot očiščenje telesa, papež in 
njegovo delovanje kot očiščenje 
duše. Posebna razstava, kot je 
poseben Janez Suhadolc in je 
bilo posebno odprtje razstave v 
petek, 23. aprila.
Odvilo se je kot gledališka igra, 
v kateri so nastopili Janez Suha-
dolc, njegov prijatelj iz študent-
skih let in eden od lastnikov 
Suhadolčevega originalnega 
stola velenjski arhitekt Pavle 
Šifer ter likovna kritičarka ta-
tjana Pregl kobe. Slednja trdi, 
da so stoli Janeza Suhadolca 
stoli z veliko začetnico. 

Po njenem mnenju so stoli s potrebo mestnega človeka 
prerasli svojo zgolj uporabno funkcijo, in postali okrasni 
predmeti, tudi statusni simbol. »Umetnik, umetnina in 
gledalec (ali uporabnik) so vpeti med dve dimenziji. Na 
eni strani je duhovna dimenzija stola, kjer se oblikujejo 
čustva, misli, doživljaji in domišljija, na drugi strani pa je 
telesna dimenzija stola, ki jo določa oblikovanje z linijo, 
obliko, materiali ter drugimi likovnimi načini in sredstvi.«
Na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo Janez Suhadolc 
poučuje predmeta Prostoročno risanje in Oprema. Svoje 
pedagoške izkušnje je zbral v knjigi Prostoročno risanje za 
arhitekte, ki je izšla leta 2007. Esejistični knjigi Nič ne bom 
rekel, tiho pa tudi ne bom iz leta 2001 je leta 2007 dodal še 
knjigo Od Akropole do Ribnice. Precej objavlja v različnih 
časopisih in revijah. 
Z načrtovanjem in izdelavo stolov se ukvarja od leta 1987. 
To svoje delo je objavil v knjigah Stoli/Chairs 1, 2 in 3, 
izdanih v letih 1997, 2004 in 2010. Njegova arhitekturna 
dela, tudi stoli, slonijo na slovenski umetnostni tradiciji in 
sam vedno znova poudarja genialnost Jožeta Plečnika.

Razstavo je odprl pomočnik direktorja Premogovnika 
Velenje mag. Ludvik Golob. Navezal se je na razmišljanje 
Janeza Suhadolca, ki ga je zapisal v zloženko ob razstavi: 
»Lahko, da so moji izdelki staromodni, kičasti, domačijski 
kot glasba ansambla Avsenik, nepripravni za vsakdanjo 
rabo, za industrijsko proizvodnjo. Vse to in še kaj zraven 
je lahko res, vendar so razpoznavni.«
Mag. ludvik golob je nadaljeval: »Prav gotovo so dela 
tokratnega razstavljalca prepoznavna in prav gotovo je 
danes pomembno biti izviren, drugačen, a hkrati in prav 
zato prepoznaven. Takšni znamo biti tudi v Premogovniku 
Velenje. 135 let že pridobivamo premog v Šaleški dolini, a 
naša tehnologija in oprema za to delo se zelo hitro spremi-
njata, nadgrajujeta, izpopolnjujeta, naše znanje se neneh-
no širi. V mnogih pogledih smo v Premogovniku Velenje 
najboljši, najbolj napredni, originalni.«
Takšna je tudi tokratna razstava stolov v Muzeju premo-
govništva Slovenije.

Diana Janežič

Odprtje razstave se je odvilo kot gledališka igra, v kateri sta nastopila Janez Suhadolc ter nje-
gov prijatelj iz študentskih let in eden od lastnikov Suhadolčevega originalnega stola velenjski 
arhitekt Pavle Šifer (sedi levo). 
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Četrta abonmajska sezona 
končana s srcem in glasom
Zadnji koncert abonmajske sezone Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje 2009/10 v sredo, 19. 
maja, so začele Olimpijske fanfare Johna Williamsa. So simbol iger, tekmovalnosti in entuziazma 
športnikov, pa ne le njih, temveč vseh, ki so predani temu, kar počnejo. Zato je bila izbira skladbe 
ob koncu uspešne glasbene sezone in jubilejnega leta orkestra odlična.

Godbeniki so izvedli koncert z veliko 
umetniško težo in na njem poslu-
šalcem predstavili tri tekmovalne 
skladbe, ki bodo v programu festivala 
pihalnih orkestrov, na katerem se bo 
v oktobru letos v Velenju predstavilo 
24 pihalnih orkestrov. Te skladbe so 
bile Intermezzo iz Cavalerie Rusti-
cane Pietra Mascagnija, Il Cantico 
Oliverja Wespija ter With heart and 
voice Davida R. Gillinghama. Il 
Cantico je bila tudi skladba, ki je bila 
v Sloveniji na tokratnem koncertu 
sploh prvič izvedena. 
»Četrta abonmajska sezona je bila 
zelo dobra,« je po koncertu povedal 
dirigent Matjaž emeršič. »V njej smo 
imeli štiri koncerte. Prvi je spadal v 
sklop praznovanja 90-letnice delova-
nja našega orkestra. Naj povem, da 
smo ob tej obletnici posneli tudi film, 
ki je bil 1. maja predvajan na naci-
onalni televiziji, kar štejem za velik 
uspeh. 
Drugi abonmajski koncert je bil naš 
tradicionalni novoletni, na spomla-
danskem se je predstavil naš podmla-

dek, sezono pa smo zaključili znova 
mi. Na peto, jubilejno sezono se v 
nekem smislu že pripravljamo in nje-
no odprtje bo prav omenjeni festival.«

S srcem in glasom
Na koncertu sta nastopila tudi solista. 

V tradicionalni irski skladbi Carrick-
fergus je nežno zazvenel bariton An-
tona Verzelaka. Je samostojni solist v 
Pihalnem orkestru Slovenske vojske, 
profesor baritonske tube in pozavne 
na velenjski glasbeni šoli, sicer pa 
član mnogih pihalnih orkestrov in 
drugih sestavov. 
Na klarinetu je v jazzovski skladi 
Andrea Waignena A Tribute to Lionel 
navdušil Mitja Marošek, študent 4. 
letnika Akademije za glasbo pri prof. 
Slavku Gričarju. 
Po bučnem ploskanju ob uspešnem 
koncertu je Matjaž Emeršič najavil 
premišljeno izbran dodatek – za 
konec sezone, v kateri je Pihalni 
orkester Premogovnika Velenje 
praznoval 90 let delovanja, in za leto, 
v katerem njegov generalni sponzor 
Premogovnik Velenje praznuje 135 
let delovanja – Rudarsko koračnico 
Ivana Marina. Godbeniki so zaigrali 
s srcem in zapeli z glasom: »… Naj se 
razlega pesem prek poljan – naj živi 
nam rudarski stan!«

Diana JanežičAnton Verzelak je občuteno zaigral tradicionalno irsko skladbo.

Jazzovski zvok klarineta Mitje Maroška je navdušil občinstvo.
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Upokojenci smo bili na 
Avstrijskem Koroškem
Člani Kluba upokojencev Premogovnika Velenje smo bili 19. maja na spomladanskem izletu v 
zibelki prve slovenske države. Pot nas je vodila po Celovški kotlini, mimo čudovitega Vrbskega 
jezera in skozi Beljak v Bad Bleiberg na robu Ziljske doline. Na izlet smo se odpeljali z dvema avto-
busoma.

Celovška kotlina je okoli 70 km dolg in od 20 do 30 km 
širok predel v Vzhodnih Alpah. Ugreznjena je med Cen-
tralnimi in Južnimi Alpami in se naslanja na Karavanke. 
Vrbsko jezero je največje jezero na Avstrijskem Koroškem. 
Leži zahodno od Celovca na nadmorski višini 439 metrov, 
njegova površina je 19,39 km2, dolgo je 16,5 km, široko od 
0,5 do 1,35 km, njegova največja globina pa je 82 metrov. 
Na jezerski obali je več lepih turističnih krajev: Vrba na 
Koroškem, Poreče, Ribnica, Kriva Vrba, Otok.
Bad Bleiberg je staro rudarsko mesto, ki leži ob slovensko
-italijansko-avstrijski tromeji. S pridobivanjem svinca in 
cinka so v tamkajšnjem rudniku začeli že v 13. stoletju, 
v 16. stoletju je v rudniku delalo že več kot 500 rudarjev, 
med njimi je bilo veliko Slovencev. V 17. stoletju so se ru-
darji iz tega rudnika borili proti Turkom pred Beogradom.
Zmanjšanje potreb po svincu in cinku je povzročilo, da je 
po 700 letih delovanja, leta 1993, iz jame zapeljal zadnji 
voziček z rudo. Leta 1989 so odprli prvi del jame kot mu-
zej in zadnja leta ga obišče do 70.000 obiskovalcev na leto.  
V rudniku so nas prisrčno sprejeli, saj smo rudarski 
»kameradi«. Pa ne le v tem, da smo bili obiskovalci iz ve-
lenjskega premogovnika, naš in njihov muzej je sodeloval 

pri več skupnih projektih, ki jih je sofinancirala Evropska 
unija. Prijateljstvo se nadaljuje z vsakoletnimi športnimi 
igrami rudarskih krajev, ki se jih udeležujejo naši harmo-
nikarji.
Spust po 68 metrov dolgi rudarski drči je bil predvsem za 
članice pravo adrenalinsko poživilo. Vsi pa smo pazljivo 
prisluhnili multimedijskim zgodbam v slovenščini in 
skoznje smo spoznali nastanek Zemlje, delovanje zdravilca 
Paracelsusa, zdravilnih moči podzemnega sveta in početje 
alkimistov. V jami so se posebej prilegli Barbarino žganje 
in zvoki Rudarskega okteta. 
Mimo Beljaka smo se usmerili do razglednega stolpa (Py-
ramidenkogel), od koder so  vidne Alpe, Karavanke, del 
Dolomitov in Avstrijska Koroška vse tja do Velikega Kleka 
–Großglocknerja.  
Obiskali smo še Marijo na Otoku in si ogledali tri sakralne 
spomenike ter se po izdatni  večerji na sončni strani Alp 
vrnili proti domu. Lani nas je na tej poti močil dež, letos 
pa smo ob pomoči lepega vremena preživeli res čudovit 
dan.

Pavel Župevc, foto Milan Podpečan
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Terme Dobrna – edinstveno 
zdravilišče za zdravljenje 
ženskih bolezni
Po pisnih virih iz leta 1403 so Terme Dobrna najstarejše delujoče zdravilišče v Sloveniji, vrelec 
na Dobrni pa je znan že iz 12. stoletja. So edino zdravilišče v Sloveniji, usmerjeno v balneološko 
zdravljenje ginekoloških bolnic in to z več kot 370-letno tradicijo. V novejšem času smo ob pod-
pori naravnega faktorja razvili še sodobno preventivo in rehabilitacijo obolenj gibalnega sistema, 
nevroloških in revmatskih obolenj. 

V naravnih zdraviliščih so se ljudje zdravili že v najstarej-
ših časih. V sodobnih časih so ugotovili, da je balneotera-
pija kljub napredku sodobne medicine nepogrešljiva pri 
zdravljenju raznih obolenj. S takšnim zdravljenjem dose-
žemo, da se prizadeti organi hitreje zdravijo in si popolne-
je opomorejo. Uspeh balneološkega zdravljenja je odvisen 
od naravnih terapevtskih faktorjev, s katerimi zdravilišče 
razpolaga, in tudi bolezni, zaradi katerih prihajajo ljudje 
na zdravljenje.
Terme Dobrna imajo zelo dobre razmere za balneo-kli-
matsko zdravljenje. Zdravilišče je odmaknjeno od indu-
strije, mestnega hrupa in prometa, ima čist zrak z milim 
podnebjem brez naglih klimatskih sprememb, obenem pa 
izredno okolje zdraviliškega parka in sosednjih gozdov. 
V Terme Dobrna ljudje radi prihajajo zaradi zdravilnih 
lastnosti termalne vode (Ca, Mg-hidrogenkarbonat) s 
temperaturo 360 C, milega podnebja in neskončnega zele-
nila gričevnate pokrajine, ki vrača moči.
Termalni zdraviliški vrelec ima izredne fizikalno-kemijske 
lastnosti, zaradi katerih ga uporabljamo za zdravljenje 
mnogih obolenj. Termalno vodo uporabljamo za termal-
ne kopeli v kabinah ali bazenu ter za močvirne in fango 
obloge. Voda povzroči, da se v koži razširijo žile, izboljša 

se pretok krvi v telesu, zmanjšajo se bolečine in mišična 
napetost, poveča se telesna odpornost zaradi ugodnega 
vpliva na imunski sistem, voda pa daje tudi občutek spro-
ščenosti in umirjenosti.
Močvirne in fango obloge uporabljamo pri zdravljenju 
vnetnih procesov, po operacijah ženskih spolnih organov, 
za zmanjšanje brazgotin ter podporo delovanju jajčni-
kov in maternice, kadar slabše delujejo. Na mestu obloge 
se krvni obtok pospeši, globja tkiva pa se zaradi plasti 
maščevja ne segrejejo premočno. Povečata se presnova in 
oksigenacija tkiv, iz celic se pospešeno odplavljajo razpadli 
produkti, poveča se tudi pretok limfe. Pospešen krvni pre-
tok traja 30 do 60 minut. Zaradi vpliva na živčne končiče 
se zmanjša bolečina in tudi zakrčenost mišic, poveča se 
elastičnost in raztegljivost kolagena, zato je obseg gibov 
v sklepih povečan. Toplota tudi pomirja in daje občutek 
splošnega ugodja in dobrega počutja.

Kaj lahko zdravimo?
Dobrna je že od nekdaj slovela predvsem kot zdravilišče za 
zdravljenje ženskih bolezni, zlasti neplodnosti. Uvrstila se 
je med najbolj priznana evropska zdravilišča za zdravlje-
nje ženskih bolezni. Z velikim uspehom so se na Dobrni 
nekoč zdravile in se zdravijo tudi danes ženske, ki so imele 
težave pri zanositvi, ženske z motnjami menstrualnega 
ciklusa, s ponavljajočimi splavi, vnetji jajčnikov, težavami 
v menopavzi in ženske, ki želijo okrevati po ginekoloških 

Giinekologinja dr. Marija Ocvirk
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operacijah in operacijah na dojkah. 
Pri tem zagovarjamo celostni pristop, ki vsebuje rehabili-
tacijo z naravnimi sredstvi in  postopki fizikalne medicine, 
psihološko podporo, dietno prehrano, poleg tega organizi-
ramo različne delavnice in predavanja o zdravem življenju.

Kaj še ponujamo ženskam?
Kot edini v Sloveniji ponujamo ženskam, ki imajo težave 
z mehurjem in uhajanjem urina, posebne programe za 
aktivno sodelovanje in zmanjšanje težav. Po natančnem 
posvetu in pregledu mišic medeničnega dna naše fiziotera-
pevtke izdelajo ženskam individualni načrt za zdravljenje. 
Če ženska sodeluje, lahko kmalu opazi izboljšanje. 
Tudi na nosečnice nismo pozabili. Pomagamo jim pri teža-
vah z bruhanjem v začetni nosečnosti, nato pa pri boleči-
nah v križu, otekanju, sindromu karpalnega kanala. V času 
od 27 do 30 tedna nosečnosti naredimo 3D/4D ultrazvok, 
ki ga posnamemo na digitalni medij, da lahko starši doma 
opazujejo, kako se otrok giblje, daje rokice v usta, kako 
odpira usta, se smeji in se igra s svojima nogicama, lahko 
preštejejo prstke. Zadnji mesec nosečnosti nosečnice z 
akupunkturo pripravimo na porod, saj je znanstveno do-
kazano, da akupunktura skrajša prvo porodno dobo.

zaHvala
OB SMRTI OČIMA 
janka PlevnIka 
SE ZAHVALJUJEM SODELAVCEM OBRATA PRO-
IZVODNJA ZA IZREČENA SOŽALJA IN DENAR-
NO POMOČ.

UROŠ APATIČ Z DRUŽINO 

zaHvala
OB IZGUBI NAJINE MAME
vere kotnIk
SE ZAHVALJUJEVA SINDIKATOMA PREMO-
GOVNIKA VELENJE IN HTZ VELENJE TER 
SODELAVCEM ZA IZREČENA SOŽALJA, DARO-
VANO CVETJE IN DENARNO POMOČ.

SINOVA ROBERT IN JOŽE Z DRUŽINO

zaHvala 
OB SMRTI MOŽA, OČETA IN DEDIJA
Ivana zabUkovnIka
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO KOLEKTIVU 
PREMOGOVNIKA VELENJE, RUDARSKI ČASTNI 
STRAŽI IN RUDARSKI GODBI ZA ISKRENO PO-
ZORNOST IN SPREMSTVO NA ZADNJI POTI.

VSI NJEGOVI

Kaj pa razvajanje?
Seveda lahko v naše zdravilišče pridejo na preventivne 
preglede tudi zdrave in aktivne ženske. Lahko obiščejo 
naše specialiste, ki prihajajo iz cele Slovenije, npr. doc. dr. 
Lukanovič, predstojnik Ginekološke klinike v Ljubljani, 
strokovnjak za ginekološke težave. Obiščejo lahko še več 
različnih strokovnjakov: dermatologa, urologa, ortope-
da, travmatologa, osteopatinjo. Vsi vam bodo z veseljem 
svetovali. 
Ponedeljek je namenjen vam, spoštovane ženske. Vaši so 
savna, gong in posebna ponedeljkova ponudba v kavarni.
Hiša na Travniku pa vam ponuja veliko različnih sprošču-
jočih masaž, nego obraza, manikuro in pedikuro ter 
zmanjšanje celulita.
Kaj pa, če smo se zadnje čase preveč in nepravilno 
prehranjevali? Pomagala vam bosta programa za čiščenje 
telesa in za hujšanje, ki sta učinkovita, vendar ne preveč 
zahtevna.
Naš moto je NAVDIHUJEMO ŽIVLJENJE in kdo drug, 
če ne ženska, naredi življenje lepo in polno. V Termah 
Dobrna želimo, da vsaka ženska, ki nas obišče, odide 
sproščena in zadovoljna.

Rdeči križ obvešča!

Območno združenje RK Velenje vabi v soboto, 5. 
junija 2010, na srečanje krvodajalk in krvodajalcev 
Šaleške doline pod kozolec v Gaberke. Srečanje se 
bo pričelo ob 16. uri. Za glasbo, hrano in pijačo bo 
poskrbljeno! Prisrčno vabljeni!

• • • •
Organizacija Rdečega križa v Premogovniku Vele-
nje bo v ponedeljek, 7. junija, praznovala 35-letnico 
delovanja. Ob tej priložnosti bo ob 13. uri pripravila 
svečanost v Zeleni dvorani. O dogodku bomo poroča-
li v junijski številki Rudarja.

Turistično društvo Pristava 
vabi na 

ogled kUHanja oglja, 
ki se bo dogajalo na prireditvenem prostoru na 
Pristavi.

11. 6. 2010 – sestavljanje kope bo potekalo cel dan,
12. 6. 2010 – slavnostni prižig kope ob 18. uri.
Kuhanje oglja bo potekalo do 20. junija.
Vljudno vabljeni!

TD Pristava
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Športno društvo nudi članom 
pestro paleto aktivnosti
Športno društvo je svoj redni občni zbor, ki je bil tudi volilni, opravilo 19. aprila. O delu društva so 
poročali predsednik Robert Lah, vodja strokovnega sveta Evgen Roškar in Jožica Peterlin. Poslan-
stvo društva zajema medsebojno povezovanje delavcev Skupine Premogovnik Velenje v različnih 
preventivnih, rekreativnih, tekmovalnih in drugih športnih srečanjih.

V letu 2009 so bile naloge društva usmerjene v aktivno 
delovanje članov strokovnega sveta pri izvajanju vodene 
rekreacije, spodbujanje dela sekcij, izvajanje rekreacije po 
lastni izbiri in preventivne rekreacije.
Za komuniciranje s člani društvo uporablja svojo oglasno 
desko v prezivnici in oglasne deske organizacijskih enot, 
objavlja redne mesečne članke in občasne priloge s posebni-
mi ponudbami v internem glasilu Rudar, ureja svojo spletno 
stran, izdaja Športne novice ter članstvo obvešča o aktual-
nem dogajanju prek internega radia, videostrani in portala.

Skrb za zdravje zaposlenih
V Skupini Premogovnik Velenje imamo bogato tradicijo 
različnih programov za ohranitev zdravja zaposlenih ali 
krajše preventivo. Ta zajema organizirani in vodeni medi-
cinski preventivni program (MPAO), preventivni program 
(PAO), program za delavce, izpostavljene težjim delovnim 
razmeram (ZPJ1), organizirano vodeno zimsko rekreacijo 
v zdravilišču Topolšica, bazenu Velenje in Beli dvorani ter 
različna predavanja in učne delavnice (shujševalni progra-
mi, premagovanje stresa).
V programu ZPJ1 je v letu 2009 sodelovalo 118 udeležen-
cev, v programu PAO pa 22 rudarskih reševalcev in 125 
drugih udeležencev v enajstih skupinah. 125 udeležencev 
je bilo testiranih glede dejavnikov tveganja, ki vplivajo 
na razvoj bolezni srca in ožilja. Ugotovljeno je bilo, da je 

največji problem povišana maščoba v krvi. 34 odstotkov 
testiranih je imelo povišan holesterol, 19,5 odstotka previ-
sok krvni tlak ter 4,5 odstotka povišan krvni sladkor. 
V letno preventivo je bilo vključeno tudi predavanje o 
srčnem monitoringu in praktični prikaz delovanja merilca 
srčnega utripa.

Vodena rekreacija
Športno društvo je v celoti izvedlo program vodene 
rekreacije v letni sezoni in drugem delu zimske sezone. 
Aktivnosti so potekale v telovadnicah, na kegljišču, streli-
šču in na zunanjih športnih površinah. To so bila različna 
tekmovanja, sodelovanje na letnih in zimskih Športnih 
srečanjih družb proizvodnje električne energije ter tekmo-
vanja in športne aktivnosti posameznih obratov.
Obrati te aktivnosti vodijo samostojno, za izvajanje pro-
gramov so odgovorni obratni športni referenti, skupne 
aktivnosti, ki jih koordinira Strokovni svet, pa zajemajo 
organiziranje internih tekmovanj v smučanju, nogome-
tu, tenisu, odbojki, nakup smučarskih kart v predsezoni, 
nakup športne opreme …
Ključno povezavo vseh aktivnosti Športnega društva 
predstavlja delovanje sekcij, ki pripravijo svoj program 
dela. Tega potrdi Strokovni svet ter sekciji dodeli finančna 
sredstva, ki so namenjena izvedbi tekmovanj, športnim 
animatorjem, najemu prostorov, prijavnini, kotizaciji in 
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udeležbi na tekmah ter športni opremi.
Pri Športnem društvu so zadovoljni z udeležbo sodelav-
cev v akcijah vodene rekreacije, kamor se vključujejo tudi 
mlajše generacije sodelavcev. Zelo pomembno vlogo pri 
tem imajo športni animatorji, ki znajo sodelavce animirati 
za udeležbo na tekmovanjih in turnirjih. Nekaj tekmovanj 
so spremenili iz ligaškega sistema v turnirski sistem, kar 
se je pokazalo kot bolj smiselno zaradi izmenskega dela. 
Redno vodijo tudi evidenco o udeležbi svojih članov v 
telovadnicah in drugih športnih objektih. V letu 2009 so 
v vseh aktivnostih v sklopu vodene rekreacije zabeležili 
15.365 udeležencev.

Rekreacija po izbiri
Ključni motiv za včlanitev v Športno društvo predstavlja 
rekreacija po lastni izbiri. 
Tradicionalne so vsakoletne športne igre v spomladan-
skem času. V letu 2009 so zaradi slabega vremena odpadle 
in so bile z nekoliko okrnjeno ponudbo športnih panog 
organizirane novembra v telovadnicah, Beli dvorani in 
na igrišču za virtualni bowling. Na njih je sodelovalo 111 
članov Športnega društva, posamezni udeleženci pa so 
sodelovali v več panogah. 
Konec leta 2009 je bilo v Športnem društvu 5.070 članov, 
kar so 204 več kot v letu 2008. Zanje ima Športno dru-
štvo bogato ponudbo različnih aktivnosti in ugodnosti. 
Tako lahko vsi člani društva koristijo popuste ali obročno 
plačevanje ob nakupu vstopnic za bazene, savne in fitnese, 
nalepk za tenis, badminton in squash, smučarskih kart, 
tečajev smučanja, deskanja, golfa, plavanja, jahanja in 
plesa, vstopnic za ogled športnih prireditev in programe 
aktivnega oddiha. Po podatkih društva člani te ugodnosti 
koristijo v zelo veliki meri in stroški zanje predstavljajo 45 
odstotkov vseh stroškov društva.

Novo vodstvo in novo leto
Na občnem zboru so izvolili tudi nove organe društva. 
V Upravni odbor so imenovali mag. Ludvika Goloba 
(predstavnik Premogovnika Velenje), Ferdinanda Žeraka 
(Sindikat PV), Mirana Božiča (Svet delavcev PV), Branka 
Smagaja (Sindikat HTZ Velenje), Evgena Roškarja (Stro-
kovni svet ŠD), Simona Lamota (predstavnik zaposlenih 
v jami) in Roberta Laha (predstavnik ŠD). Na prvi seji bo 
Upravni odbor izvolil predsednika Športnega društva.
V nadzorni odbor društva so bili imenovani Simon 
Klinc, Ivan Hozjan in Peter Robida, v disciplinsko ko-
misijo pa Jože Kimperk, Igor Plaskan, Dejan Verbič, Ivan 
Grobelnik in Peter Šmon. 
Delovanje Športnega društva bo v letu 2010 podobno 
dosedanjemu. V MPAO za zaposlene v najbolj zahtevnih 
delovnih razmerah v jami pa je prišlo do spremembe, saj 
bo zaradi ugodnejše cene ta preventiva odslej potekala na 
Dobrni. O tem pišemo v posebnem članku.
Občni zbor je sklenil mag. ludvik golob, ki je poudaril, 
da se delovanje Športnega društva že osem let odvija zelo 
uspešno. Povečuje se število članov, število ugodnosti pa 
ne tako, kot bi si želeli tudi v vodstvu društva. Mnoga 
zdravilišča in športne organizacije namreč nimajo interesa 
za nudenje popustov članom društva, popusti pa so za 
društvo veliko breme.

Diana Janežič

Športno 
društvo vabi
karting v gradcu,
četrtek, 3. junij
Vabljeni na karting dirkališče v Karlsdorf pri Gradcu v 
Avstriji, ki leži v neposredni bližini letališča. Pista je dolga 
850 metrov in široka od 5 do 8 metrov. Karting avtomobili 
imajo 4-taktne motorje s 15 konjskimi močmi in pro-
stornino 390 ccm. Razvijejo hitrost do okoli 100 km/h. 
Otrokom do 16. leta vožnja ni dovoljena. Naenkrat lahko 
tekmuje do 15 voznikov.
Odhod iz Velenja je ob 14.15 izpred NOP. Prva tekma bo 
ob 16.10, druga pa ob 17.20.
Cena ene tekme je 37 eUr in jo plačate v Avstriji. Cena 
vključuje: 10-minutno ogrevanje in kvalifikacijo v smislu 
najhitreje odpeljanega kroga za pridobitev startne pozicije, 
20-minutno tekmo, 3 medalje, izposojo kombinezona, 
čelade in podkape ter prevoz v Gradec in nazaj.
Ob dirkališču je tudi restavracija, kjer si bomo lahko ohla-
dili vroče motorje.
Prijave pri Športnem društvu do zasedbe mest oz. do 28. 
maja.

olimpijski tek,
v četrtek, 11. junija, ob 18.30 
Vabljeni na Mestni stadion na olimpijski tek, ki ga bo 
Športno društvo organiziralo v skladu z določili z OK 
Slovenije, Odborom športa za vse. Pokrovitelji: Športno 
društvo, OK Slovenije, Odbor športa za vse, Mestna obči-
na Velenje. Tekli boste lahko na 3 ali 6-kilometrski progi 
ob Škalskem jezeru. Zmagovalec bo vsak, ki bo progo pre-
magal. Vsak udeleženec prejme spominsko majico, vodo 
in sodeluje v žrebanju praktičnih nagrad.

kolesarska transverzala
od 1. maja do 1. oktobra 2010
Člani Športnega društva lahko od 1. maja do 1. oktobra 
2010 prevozite kolesarsko transverzalo A (višja težavno-
stna stopnja) ali B (nižja težavnostna stopnja). 
V ceno 5 € so vključeni zemljevid, kartončki za zbiranje 
žigov in knjižica Z gorskim kolesom po Šaleški dolini 
in njeni okolici. Vse našteto dobite na sedežu Športnega 
društva. 

tečaj jahanja
Športno društvo v sodelovanju s Konjeniškim klubom Ve-
lenje organizira od maja do oktobra 2010 za člane društva 
učenje jahalnih veščin. Udeleženci morajo biti starejši od 
12 let. Prijavite se lahko s predložitvijo športne izkaznice 
pri Konjeniškem klubu Velenje.

terme olimia
od 12. do 15. avgusta 2010
Posebna ponudba v Termah Olimia je namenjena sprosti-
tvi in aktivnemu oddihu. 
Cena 139 €, plačilo na tri obroke, prijave do zasedbe 
mest.
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Rudar ostal brez Lige Europa

letošnja nogometna sezona je bila zaradi skorajšnjega 
začetka svetovnega nogometnega prvenstva v južni 
afriki sklenjena že sredi maja. nogometaši rudarja so v 
zadnji tekmi na domačem stadionu proti gorici klonili. 
Poraz z 2:3 je bil tudi ključen proti neposrednemu tek-
mecu za uvrstitev v kvalifikacije za ligo europa. 

Škalčanke sezono 2009/10 končale na 
4. mestu

9. maja se je v 1. slovenski ženski nogometni ligi s 
sedmo zaporedno tekmo, v kateri igralke žnk rudar–
škale niso bile poražene, zaključila sezona 2009/10. 
škalčanke so na zadnji tekmi na domačem igrišču gosti-
le ekipo iz slovenj gradca in v razburljivi tekmi iztržile 
remi, doma zadržale eno točko ter na lestvici osvojile 4. 
mesto. 

Škalčanke so na tekmo odšle z željo po zmagi in uvrstitvi 
na 2. mesto v 1. SŽNL, toda na koncu se jim ni izšlo. »Če-
prav se tekma ni izšla po naših načrtih in končna uvrstitev 
ni takšna, kot si jo je celotna ekipa želela, pa so igralke na 
tekmi prikazale dobro in borbeno igro, timski duh in fair 
play,« pravijo v klubu. 

Začetek tekme je bil precej nervozen, saj sta obe ekipi z 
vsemi močmi krenili proti nasprotnikovemu golu. Za ve-
selje na domači klopi in tristo glave množice, ki je prišla v 
letošnji sezoni na tej tekmi v največjem številu spodbujati 
domače igralke, je z golom za 1:0 v 55. minuti poskrbela 
Anja Antolič. 
Toda veselje ni trajalo dolgo. V protinapadu gostujočih 
igralk se je žoga tik pred golom odbila od igrišča, spreme-
nila smer in premagala domačo vratarko. Škalčanke so se 
do konca tekme borile z vsemi močmi in iztržile remi. 
Že v sredo, 12. maja, pa je igralke čakala naslednja težka 
preizkušnja – 1. krog ženskega pokala. Časa za počitek 
ni bilo. Igralke so na tekmo odšle z željo po zmagi in po 
120. minutah tekme ostale neporažene (2:2). Pri izvajanju 
enajstmetrovk pa sreča ni bila na njihovi strani in so žal 
izpadle iz pokalnega tekmovanja. 
Celotni ekipi in vodstvu čestitke za osvojeno 4. mesto in 
za to, da jim je uspelo nekaj, kar ni uspelo nobeni drugi 
ekipi – ostati neporažen v spomladanskemu delu.

Ana Kos, 
foto: Tina Marolt

Nogometašice ŽNK Rudar–Škale Priprave na novo sezono bodo nogometaši začeli 10. junija.

Sezono so Rudarji končali na sedmem mestu z zbranimi 
49 točkami, kar tudi pomeni, da se to prvenstvo za NK 
Rudar ni izšlo po načrtih. Predsednik uprave NK Rudar 
dejan radovanović je ob koncu prvenstva dejal: »Naš 
cilj je bila uvrstitev med prvih pet moštev, kar nam, žal, ni 
uspelo. Temu so nedvomno botrovale številne poškodbe in 
izostanki igralcev. 
Z ekipo, ki je začela jesenski del prvenstva, je bil Rudar bi-
stveno uspešnejši in je dosegal dobre rezultate ter bil dolgo 
časa na drugem mestu. Ekipa, ki je igrala v spomladan-
skem delu, pa je bila okrnjena. Iz ekipe, ki je nizala uspehe 
v jesenskem delu, so spomladi igrali le trije ali štirje igral-
ci. Tudi to je pripomoglo, da cilja nismo dosegli.«
V tej sezoni je Rudar tudi dvakrat zamenjal trenerja. Mari-
jana Pušnika je marca za krajši čas zamenjal Franci Oblak, 
od začetka aprila do konca spomladanskega dela prven-
stva pa je prvo moštvo vodil Bojan Prašnikar.
Kot je še poudaril Dejan Radovanović, mora biti rdeča nit 
NK Rudarja tudi v prihodnje gradnja ekipe na mladih, do-
mačih igralcih. »V spomladanskem delu prvenstva ni bilo 
tako. Imamo nekaj perspektivnih igralcev v mladinskih 
ekipah, ki jih moramo čim prej vključiti v prvo moštvo. Z 
nekaterimi igralci, ki nas niso zadovoljili, se bomo razšli, 
okostje ekipe pa ostaja enako. Določene dopolnitve igral-
skega kadra bodo v manjšem obsegu,« je sklenil Radova-
nović.
Igralci so do 10. junija prosti, nato pa začnejo s pripravami 
na novo prvenstvo, ki se prične 17. julija. 

Diana Janežič



45

NA 
ŠPORTNIH IGRIŠČIH 
po določenem urniku: 

9. ŠPORTNE IGRE 

ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

PS Premogovnika Velenje 

5. 6. 2010 

vabljene D
RUŽINE* 

>žrebanje
 podaljšan

ega vikend
 

paketa v 
Termah Olimia 

(12.-15.8
.2010)!< 

člani Športnega društva PS PV 

člani Kluba upokojencev 

7:00-13:00 ribolov (Škalsko jezero) 
8:45 mali nogomet (Mestni stadion) 
8:45 odbojka na mivki (ŠC Jezero) 
8:45 košarka-trojke (ŠC Jezero) 
8:45 tenis-dvojice (ŠC Jezero) 
11:00 mini golf (ŠC Jezero) 
11:00 pikado (ŠC Jezero) 
11:00 ročni nogomet (ŠC Jezero) 
11:00-13:00 streljanje z lasersko 
 puško (ŠC Jezero) 
10:00-13:00 gokart (pri Klasirnici) 
10:00-13:00 kegljanje (TUŠ Šoštanj) 
10:00 šah (Restavracija Jezero) 
14:00 vlečenje vrvi-obrati (pod 
 Restavracijo Jezero) 
 

 V nogometu, odbojki, košarki, tenisu, 
vlečenju vrvi in gokartu lahko tekmujejo le člani, 
stari nad 18 let! 

11:00 do 13:00 golf (seznanitev z igro na vadbišču GK Velenje) 
11:00 SKIKE 
(pod Restavracijo Jezero) 
8:00 hoja na 2 km 
(Ribiška koča) 

Na prizoriščih tekmovanj prejmete 
sendvič in napitek. 
RAZGLASITEV REZULTATOV  pod 
Restavracijo Jezero ob 14:30  
Na razglasitvi prejmete majico 
ŠD, enolončnico in napitek. 

Prijavnina 3 €/člana    Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost! 

PREDSTAVITVE/ PREIZKUSI 

TEKMOVANJA 

DRUŽABNI DEL 
(pod Restavracijo Jezero) 
8:30-14:00 
otroška delavnica (vrtec)  
10:30 pohod na Jakca 
po 14:00 druge družabne igre 

Prijave udeležencev sprejemamo do ČETRTKA, 3. 6. 2010, na sedežu društva (INF. tel. 899 6424) 

* Družina šteje minimalno 3 člane 
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Vabimo na 
50. Skok čez 
kožo

Sedanje in nekdanje zaposlene v družbah Skupine 
Premogovnik Velenje, vaše sorodnike in prijatelje, 
prebivalce Šaleške doline in okoličane vabimo na 
letošnje praznovanje dneva rudarjev, ki ga bomo 
zaznamovali s 50. Skokom čez kožo v petek, 2. 
julija.
Praznični dan se bo začel z budnico Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje. Ob 10. uri bo 
v Domu kulture Velenje slovesnost s podelitvijo 
priznanj vsem letošnjim delovnim jubilantom in 
jubilantom Jamske reševalne čete.
Osrednja prireditev bo 50. skok čez kožo. Začel se 
bo s tradicionalnim zborom uniformiranih rudar-
jev ob 17. uri na Titovem trgu in parado, ki bo na 
pot proti mestnemu stadionu krenila ob 17.30. 
Letos bo čez kožo skočilo 64 novincev, in sicer 21 
rudarjev, 13 rudarskih tehnikov, 15 dijakov strojne 
smeri, 13 dijakov elektrosmeri ter 2 študenta Od-
delka geotehnologije in rudarstva Višje strokovne 
šole v Velenju. 
Častni skok bo opravil Borut Pahor, predsednik 
Vlade Republike Slovenije.
Na Skoku čez kožo bomo razglasili najboljše dijake 
generacije ter nagradili najboljše sodelavke in sode-
lavke ter delovno skupino v Skupini Premogovnik 
Velenje. 
Pred osrednjo prireditvijo se bodo v četrtek, 17. 
junija, ob 19. uri v Restavraciji Jezero srečali v 
zadnjem letu upokojeni sodelavci in sodelavke v 
Skupini PV.

Vabljeni, da praznujete z nami!

Ali bi vrnili rudarsko 
uniformo?
Nosilce rudarske uniforme, ki je ne nosite več, ker 
vam morda ni prav ali iz kakšnega drugega razloga, 
in ste jo pripravljeni vrniti, vabimo, da ob delovnih 
dnevih med 7. in 15. uro pokličete Metko Marić 
na telefon 03/899-6567 in se dogovorite za pre-
vzem uniforme. Lahko vrnete tudi le del uniforme: 
suknjič, hlače, kapo.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Odbor za pripravo praznovanja dneva rudarjev

Bi radi slišali lepo zapeto slovensko pesem?
Vas mika, da bi večer preživeli v družbi odličnih 
pevcev? Želje si lahko uresničite. 

Prijazno vabljeni na koncert
Okteti treh slovenskih pokrajin, 
ki bo v podzemski jami Huda luknja v 
doliču pri velenju 
v petek, 4. junija, ob 19. uri.

Zapeli bodo Oktet Dolič, Trebanjski oktet 
in Rudarski oktet Velenje.

Organizator koncerta je Rudarski oktet, pod 
pokroviteljstvom Premogovnika Velenje. 

Vabljeni, da preživite večer s pesmijo v srcu!



47

Nagradna križanka

Rešitev nagradne križanke sindikata SPESS, objavljene v Rudarju 4/2010, je geslo: »Delo, največja vrednota«. Nagrajenci so Ivan Jeraj, 
Velenje, Anica Bolha, Šoštanj, Zlatko Halabarec, Velenje. Po pošti bodo prejeli praktične nagrade sindikata SPESS. Čestitamo!

AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

OBRIS 
OBRAZA, 

GLEDANEGA 
OD STRANI

LEN
ČLOVEK

OZEK PAS 
KOPNEGA 

MED DVEMA 
MORJEMA

4. IN 11. 
ČRKA

PEVKA
PRODNIK

KOREJSKA 
DENARNA 

ENOTA

NAŠ 
KARTOGRAF

(I. S.)

HRVAŠKI 
HUMORISTKA

ERŽIŠNIK

PIANIST 
BERTONCELJ

V TANKO 
PLAST 

STISNJENA 
KOVINA
KDOR 

PRETIRANO 
PODPIRA 

REŽIM

OSEBNI
ZAIMEK LETOPIS

ENOTA ZA 
MERJENJE 
GLASNOSTI
MLADA GOS

JAPONSKA 
DENARNA 

ENOTA

ČAS, KO 
PREHAJA 

DAN V NOČ

NATRIJ

ONSTRAN-
STVO

IZBIRALEC, 
ODBIRALEC

TONE 
PAVČEK

AMERIŠKI 
PLAVALEC 
(MICHAEL)

PLAČILO ZA 
STORITVE 

LJUDI 
SVOBODNIH 

POKLICEV

SLIČICA PRO-
GRAMA NA 
MONITORJU

ČEBULA
(NAREČNO)

LOJZE
SPACAL

IZOBRAŽEVALNA 
USTANOVA
SKLADAT. 

BENJAMIN

AMERIŠKI 
PISATELJ

AMERIŠKI 
FIZIK 

(WILLIAM)

MAJHNE 
ZAJEDAVSKE 

ŽUŽELKE

MLEČNI
IZDELEK

SKRIVEN
NAMEN

ČAROVNE
BESED

MESTO V 
FRANCIJI

Z OGRAJO 
OBDANA 

BENTUJSKA 
NASELBINA

POVRŠINA, 
PO KATERI 
HODIMO

RAKUNJI
PES

KIKIRIKI

OBRED 
DAJANJA 

DAROV 
BOŽANSTVU

FR. ŠVIC. 
PISATELJ 
(CLAUDE)

IVO
SVETINA

PLAČILO,
PLAČA

OPOMI-
NJANJE, 

OŠTEVANJE

VENO
TAUFER

ŽLAHTNA 
KOVINA

NAŠA ZAHO-
DNA SOSEDA

KATJA 
LEVSTIK

HOMERJEV
EP

DEL
VRATNE 

ODPRTINE

ITALIJANSKI 
NAFTNI 

KONCERN
GLAVNI 

ŠTEVNIK

ORIENTALSKO 
RIŽEVO 
ŽGANJE

JASEN DEL 
NEBA

OSNOVNI 
GLASBENI 
ELEMENT

SLAVKO
AVSENIK

KDOR 
RECITIRA

POSUŠENA 
TRAVA, SENO

VZDEVEK 
OLIVERJA 

MLAKARJA

NAŠA 
IGRALKA 
IVANIČ

ZDRAVILNA RASTLINA Z 
BELIMI IN ROŽNATIMI CVETI

PLODOVI 
ŽLAHTNEGA 
KOSTANJA

MESTO V
ŠVICI

NEMŠKA PISA-
TELJICA SEIDEL

GORLJIVA 
SNOV, S KATE-

RO SE KURI

ŽELEZOV 
OKSID

PODOBA 
KRILATEGA 

DEČKA

NOTRANJA 
STRAN ROKE

VELIKANI

VRH V 
KARAVANKAH

KOFEINSKI
NAPITEK

POLDE
BIBIČ

MOČEN, 
PREDIRLJIV 

GLAS
GOEVEJI 
MLADIČ

NOSILEC 
DEDNE 

LASTNOSTI
STRAN NEBA

SVETLI
DEL

DNEVA

AMERIŠKA
IGRLAKA

THURMAN

NAŠE 
NAJSTAREJ-
ŠE MESTO

NOČNA PTICA
IGRALKA IN 

PESNICA 
KAČIČ

VELIKA 
JUŽNOAMERI-
ŠKA PAPIGA

ROBERT
OWEN

GLEDALIŠKA 
IGRALKA 
PREGRAC

SVETLA 
KREMASTA 

OMAKA
SIJ

Nagradna križanka Športnega društva

Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 20. junija na naslov: uredništvo 
Rudarja, Premogovnik Velenje, 
Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Športno društvo bo tri izžrebane 
reševalce nagradilo s praktičnimi 
nagradami.

VRTNA 
RASTLINA, 
PERUNIKA

LANA
TURNER

25. IN 1. ČRKA

RADIJKA 
KOROŠEC
ANTON
MAHNIČ

KDOR 
VEDEŽUJE

POSUŠENA 
TRAVA DRUGE 

KOŠNJE

VEČJI KOS 
POHIŠTVA



SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
za uresničitev poslanstva in načrtov potrebuje mlade, ambiciozne, inovativne in strokovno usposobljene sodelavke in sodelavce, 

zato vabi, da se prijavite na 

razPIs kadrovskIH štIPendIj za šolsko leto 2010/2011.
PreMogovnIk velenje, d. d.

program raven izobrazbe število štipendij
GEOSTROJNIK RUDAR 4 18
GEOTEHNIK 5 8
MEHATRONIK OPERATER 4 4
STROJNI TEHNIK 5 2
ELEKTRIKAR 4 2
ELEKTROTEHNIK 5 1
DIPL. INŽ. GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA (UN) 6/2 1
DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA (UN), SMER: PROIZVODNO STROJNIŠTVO ALI 
KONSTRUKTERSTVO IN GRADNJA STROJEV

6/2 2

DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE (UN), SMER: MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA 6/2 1
DIPL. INŽ. ENERGETIKE (UN) 6/2 1

Htz velenje, d. o. o.
program raven izobrazbe število štipendij

MEHATRONIK OPERATER 4 2
STROJNI TEHNIK 5 1
ELEKTRIKAR 4 2
ELEKTROTEHNIK 5 1
DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA (UN), SMER: PROIZVODNO STROJNIŠTVO ALI 
KONSTRUKTERSTVO IN GRADNJA STROJEV

6/2 1

DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE (UN), SMER: ELEKTRONIKA 6/2 1

gost, d. o. o.
program raven izobrazbe število štipendij /letnik

GASTRONOM HOTELIR 4 2/2
GASTRONOM HOTELIR 4 2/1

PrIjavljanje
Kandidati za razpisane štipendije naj prijave pošljejo ali prinesejo najkasneje do 30. junija 2010 na naslov: Premogovnik Velenje, d. d., Izobraževalni 
center Skupine PV, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje. K prijavi na obrazcu DZS–1,51 je treba priložiti:

potrdilo o vpisu v izobraževalni program,•	
dokazilo o šolskem uspehu (spričevalo) oz. študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih),•	
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,•	
potrdilo o premoženjskem stanju družine in številu družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu,•	
potrdilo o dohodkih staršev v preteklem koledarskem letu (fotokopije odločb o odmeri dohodnine za leto 2009 oziroma obvestilo delodajalca o višini •	
dohodkov) za vse družinske člane, ki so bili dolžni vložiti napoved za odmero dohodnine,
kratek življenjepis z opisom izvenšolskih dejavnosti.•	

Pomanjkljivo izpolnjenih prijav ali prijav brez zahtevane dokumentacije ne bomo obravnavali.

Izbor kandIdatov 
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh, nagnjenja kandidatov za izbrani poklic, socialno-ekonomski položaj družine ter druge kriterije in 
merila, določena v aktih družbe. Štipendije, razpisane za poklice, ki so vezani na podzemno pridobivanje surovin in zahtevajo stalno ali občasno delo v 
jami, bomo podelili le kandidatom moškega spola. 

vIšIna štIPendIje
Višina kadrovske štipendije ter pravice in obveznosti štipendistov so opredeljene v aktih družbe.

UgodnostI, kI jIH PreMogovnIk velenje nUdI štIPendIstoM za PoklICa geostrojnIk rUdar In geoteHnIk:
kadrovska štipendija, brezplačni zdravniški pregled, brezplačni učbeniki, sofinanciranje ekskurzij, kvalitetno praktično izobraževanje, plačilo jamske-
ga dodatka pri praktičnem izobraževanju, brezplačna zaščitna sredstva, brezplačna malica pri praktičnem usposabljanju z delom, brezplačni prevoz 
s pogodbenimi avtobusi, dodatek k štipendiji za uspešnost pri praktičnem izobraževanju, možnost podaljšanja štipendije v programih PTI, možnosti 
zaposlitve v povezanih družbah. Petim najboljšim štipendistom v poklicih za delo v jami bomo omogočili takojšnjo   zaposlitev.
o rezultatih izbora bomo kandidate obvestili po 20. avgustu 2010.
s r e Č n o !
skupni razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2010/2011 najdete na http://www.sklad-kadri.si/.


