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4 Pričakujemo podobno leto, kot je bilo lansko

Letos naj bi v Premogovniku Velenje pridobili 4,130 
milijona ton premoga v 235 delovnih dneh in pri pov-
prečnem staležu 2.024 zaposlenih, je med drugim za-
pisano v letnem poslovnem načrtu.
7 Nadaljuje se trend zmanjševanja nesreč

»Še vedno so vzroki za večino nezgod, več kot 70 od-
stotkov, subjektivne narave, to so organizacija dela, 
kršitev predpisov, nepravilno delo… Zato bo delo pri 
projektu Ali delam dovolj varno še bolj pomembno,« 
pravi tehnični direktor mag. Kolenc.
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pičil zalogo znanja, iz katere bi nato v nedogled črpal, 
ne zadostuje več. Vsakdo mora biti sposoben doumeti 
in do konca življenja izrabiti vse priložnosti, da to pr-
vo znanje poglobi in nadgradi.
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V PLP so lani izbrali in nagradili najboljša delavca. Pr-
vo nagrado – vikend paket v Termah 3000 – bo užival 
Vlado Podrzavnik, vodja razreza lesa, drugo nagrado 
– 15.000 SIT – je prejel Aleš Pisanec.
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»Proga je bila odlično pripravljena, snega je bilo do-
volj, nihče se ni poškodoval, družba je bila dobra,« so 
tekmovalci ocenili letošnjo sklepno tekmo v veleslalo-
mu na Golteh.
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130

Franc Mages, posestnik z Dunaja, je v drugi polovi-
ci 19. stoletja na Slovenskem raziskoval premogove 
sloje. Po večletnem raziskovanju se mu je 11. apri-
la 1875 v Šaleški dolini posrečil veliki met, ki pa ga 
ni znal izkoristiti. 
Z vrtino v bližini sedanjega jaška Škale je namreč 
prišel do globine 101,6 metra in naletel na »glavni 
sloj«. Prevrtaval ga je skoraj mesec dni in ga 9. ma-
ja 1875 dokončno prevrtal.
Debelina sloja je bila več kot 37 metrov in vsebo-
val je le malo gline. Najdbo tega glavnega sloja lig-
nita, za katerega so najprej ugotovili solidno debeli-
no in kvaliteto, kasneje pa še velike rezerve, smemo 
imeti za temeljni kamen sedanjega velenjskega pre-
mogovnika.
Franc Mages pa še tudi po desetih letih ni imel veli-
ko od svoje najdbe in se zaradi interesov na mnogih 
področjih ni odločil za odprtje pravega premogov-
nika. Zato je aprila 1885 rudarsko posest v Šale-
ški dolini prodal Danielu von Lappu, gradbeniške-
mu podjetniku iz Saarbrueckna, ki je imel dovolj 
denarja, volje in moči, da se je takoj lotil nadalj-
njih raziskav. 
Ob koncu leta 1886 je ocenil, da pozna zadostne 
rezerve lignita in se je odločil za jamsko odpiranje 
nahajališča. 
Že 14. januarja 1887 so začeli z gradnjo prvega ja-
ška v glavni lignitni sloj in mu dali ime po kron-
princu Rudolfu. 
Dve leti za tem so izdelali tudi glavni izvozni jašek 
in mu dali ime Franc Jožef. Ta jašek še danes stoji 
in ga poznamo pod imenom Stari jašek. 
Še več - tudi obratuje, saj se po njem v podzemlje 
in iz njega prevažajo obiskovalci Muzeja premogov-
ništva Slovenije, prevažanju rudarjev na delo pa že 
nekaj let ne služi več, saj je jama Škale v fazi za-
piranja.
11. aprila letos bo torej minilo 130 let od najdbe 
glavnega lignitnega sloja in v teh letih je bilo iz pre-
mogovne kadunje, ki skriva enega najdebelejših slo-
jev premoga na svetu, odkopanih skoraj 200 milijo-
nov ton premoga. 
Toda še zdaleč ne enakomerno v vseh trinajstih de-
setletjih. Sprva je bila proizvodnja nizka; od leta 18-
87 do 1918 so pridobili 2,6 milijona ton premoga, 
med leti 1919 in 1940 skoraj 3 milijone, v letu 1950 
so prvič pridobili milijon ton, rekordno pa je bilo le-
to 1985, ko je bilo odkopanega 5,1 milijona ton.
Lani je Premogovnik s svojim lastnikom, Holdin-
gom Slovenske elektrarne, in edinim kupcem svoje-
ga premoga, Termoelektrarno Šoštanj, podpisal 10-

letno pogodbo o nakupu premoga. 
Ta predvideva letno proizvodnjo okoli 4 milijone 
ton premoga. Takšna količina družbi zagotavlja sta-
bilno in rentabilno poslovanje.
Toda - Premogovnik že dolgo ni več le premogovnik. 
Združuje 11 povezanih družb, in te razvijajo mnoge 
dejavnosti, ki imajo svoje korenine v njem. 
Z uspešnim poslovanjem in širjenjem omogočajo 
razvoj sebi in tudi premogovniku, ki bo po sedanjih 
načrtih praznoval še vsaj 150-letnico.
Geslo letošnjega praznovanja velikega jubileja pra-
vi »Zavrtajmo v prihodnost!« in velja v prenesenem 
smislu za celotni poslovni sistem. 
Svečana akademija ob 130-letnici, ki jo bomo imeli 
v aprilu, vas vabi, da se prepričate, kako je v velenj-
skem premogovniku preteklost pognala korenine in 
z delom rok, znanjem in izkušnjami generacij ru-
darjev in drugih strokovnjakov obrodila obilen sad, 
ne le za zaposlene v Premogovniku, temveč za ce-
lotno dolino. 
Pokazala vam bo, kako uspešno živimo sedanjost in 
hkrati vrtamo že v prihodnost.
Leto 2005 bo v Šaleški dolini v znamenju premo-
govništva. Bodite del te sedanjosti, o kateri se bo 
govorilo še leta, tudi vi!

Diana Janežič



Pričakujemo podobno leto, kot 
je bilo lansko

Nadzorni svet 
Premogovni-

ka Velenje je na 
svoji 39. redni 

seji 18. februar-
ja obravnaval in 

sprejel poslov-
ni načrt Premo-
govnika za leto 

2005, pred tem 
pa so ga 16. fe-

bruarja na skup-
ni seji obravna-

vali in potrdili 
tudi svet delav-

cev, predsed-
stvo SPESS in 
izvršilni odbor 

sindikata.

AKTUALNO - Poslovni načrt Premogovnika za leto 2005

Poslovni načrt je po besedah 
predsednika nadzornega sveta 
Premogovnika Ladislava Tomši-

ča zastavljen smelo, rešuje tudi 
problematiko jame Škale, s kate-
ro so se ukvarjali kar precej ča-
sa. Našli so rešitve, ki pa jih bo 
uprava Premogovnika med letom 
pripravila tako, da bodo zbrana 
tudi sredstva in bo zagotovljeno 
varno zapiranje jame Škale.
Poslovni načrt Premogovnika Ve-
lenje za leto 2005 je nastal na 
osnovi plana poslovanja v letu 
2005 Holdinga Slovenske elek-
trarne, 10-letne pogodbe ter v 
skladu s poslovno in razvojno 
strategijo Premogovnika, potrje-
no na 8. strateško-poslovni kon-
ferenci.
Tudi letos bomo v družbi nada-
ljevali proces prestrukturiranja, 
Premogovnik pa bo imel dolgo-
ročne finančne naložbe predvido-
ma v teh družbah:
- 100-odstotne v HTZ IP (ta pa 

36-odsotni delež v RGP in 15,7-
odstotni delež v družbi GOL-
TE), PLP, GOST, Habitu in 
Karbonu, 

- 49-odstotna deleža v Telkom si-
stemih in M2M, 

- 30-odstotni delež v ERICu in 
- 20-odstotni delež v TRC Jeze-

ro.

Letos bolj dinamična 
odkopna fronta

V letu 2005 naj bi v Premogovni-
ku pridobili 4.130.000 ton pre-

moga, in sicer 3.990.000 ton za 
proizvodnjo 3.400 GWh električ-
ne energije v TEŠ ter 140.000 ton 
za pridobivanje toplotne energije. 
Povprečna kurilna vrednost pre-
moga naj bi bila 10.000 KJ/kg. 
Načrtovano količino premoga bo-
mo pridobili v 235 delovnih dneh 
pri povprečnem staležu 2.024 za-
poslenih.
Kot je povedal tehnični direktor 
mag. Marjan Kolenc, bo odkop-
na fronta letos bolj razgibana kot 

lani: »Vedno bolj se v odkopava-
nje vključuje G področje v sever-
nem krilu jame Preloge, tako da 
bomo letos odkopavali na odko-
pih G1/B in C, kjer naj bi prido-
bili okoli 700.000 ton premoga. 
V južnem krilu bomo imeli dva 
odkopa; odkop 100/B bo dal 
predvidoma okoli milijon ton 
premoga, jeseni pa bo obrato-
val odkop 100/C, ki bo dal okoli 
500.000 ton. V jami Pesje bomo 
v začetku leta zaključili odkopa-
vanje na odkopu –20/C, v apri-
lu premontirali opremo na odkop 
na etaži k.-35/A, ki bo potem naš 
letošnji najmočnejši odkop, jese-

Iz načrtovanih rdečih v črne številke

Premogovnik Velenje je poslovno leto 2004 zaključil pozitivno, in sicer s 33,9 milijona SIT dobička. 
Kot pravi direktor za gospodarsko področje Boris Močilnik, ta rezultat odseva naše dobro delo in pri-
zadevanja za obvladovanje stroškov. 
»Naj samo spomnim, da smo za lani načrtovali dobro milijardo 100 milijonov SIT izgube. Tudi poveza-
ne družbe, v katerih je Premogovnik večinski lastnik, so leto 2004 zaključile pozitivno, tudi največja, 
HTZ. Lastnik je pred njih postavil zahtevne naloge, predvsem pozitivno poslovanje, in tega so dosegle.
K pozitivnemu rezultatu v Premogovniku sta v prvi vrsti prispevala večja proizvodnja premoga in pro-
daja električne energije, del so prispevali nepredvideni prihodki, med našimi prizadevanji za čim bolj 
ekonomično in učinkovito poslovanje pa je na prvem mestu zmanjševanje porabe materialov, različnih 
stroškov, dodatna prodaja premoga,« je številke lanskega poslovnega leta komentiral Boris Močilnik.
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ODKOP/OBRAT na~rt dose`eno +/- % ton na dan

-100/B 112.100 123.830 11.730 110,46 6.517

-20/C 180.500 182.490 1.990 101,10 9.605

G1/B 57.000 66.350 9.350 116,40 3.492

PROIZVODNJA 349.600 372.670 23.070 106,60 19.614

PRIPRAVE 19.000 19.130 130 100,86 1.007

PREMOGOVNIK 368.600 391.800 23.200 106,29 20.621

PROIZVODNJA FEBR UAR 2005

ni pa bomo s to opremo odkopa-
vali steber k.-25.
Letošnje leto v proizvodnem 
smislu ne bo bistveno drugačno 
od zadnjih let. Nekoliko bolj bo 
glede montaž in premontaž pe-
stra odkopna fronta, poleg tega 
bo intenzivnejše odkopavanje v 
SZ predelu jame Preloge, novost 
pa bo zagotovo odkopavanje ste-
bra k.-25 v jami Pesje, ki bo ruši-
lo precej stabilnih objektov jame 
Pesje in bo zato potrebno presta-
vilo nekaterih glavnih infrastruk-
turnih povezav.«
Za investicije bomo letos v Pre-
mogovniku namenili 4,255 mili-
jarde SIT in večina sredstev bo 
namenjena novi opremi v jami, 
polovica novi opremi za odkop. 
»Letos bomo kupili celotno no-
vo čelo, njegovo vrednost okoli 
4 milijarde SIT pa bomo plače-
vali dve leti. Opremo – podpo-
rje, transporter, kombajn – bomo 
dobili sredi leta, bo pa to četrti 
komplet za odkop, s čimer bomo 
lažje premostili čas premontaž, 
saj bomo lahko en odkop remon-
tirali, medtem ko bodo drugi tri-
je obratovali.
Še vedno, žal, premalo investicij 
vlagamo v pripravska delovišča. 
Težava je v tem, da s proizvajal-
ci strojev še vedno nimamo dogo-

vorjenih pravih rešitev za opremo 
oziroma stroje, ki bi nadomestili 
zastarele, ki jih uporabljamo se-
daj,« je povedal mag. Kolenc.

Načrtovano izgubo lahko 
zmanjšamo

Ves odkopani premog naj bi tudi 
prodali, kar pomeni, da bo konec 
leta stanje zalog premoga enako, 
kot je bilo konec leta 2004. 
Premog bomo prodajali po ceni 
584,42 SIT/GJ. 
Letos naj bi pridobili 27,765 mi-
lijarde SIT prihodkov, od tega od 
prodaje premoga za pridobivanje 
električne energije 23,328 mili-
jarde SIT, odhodkov pa naj bi bi-
lo za 28,573 milijarde SIT. Tako 
je tudi letos predvidena izguba, 
in sicer 808 milijonov SIT.
Boris Močilnik, direktor za go-
spodarsko področje: »Pri pregle-
du poslovnega načrta je treba ve-
deti, da nastaja več mesecev, in 
to na podlagi takrat danih poda-
tkov, izhodišč. Na tej osnovi je 
načrtovan tudi poslovni rezultat 
leta 2005.
Življenje pa, na srečo, ne teče 
vedno tako, kot je zapisano v pa-
pirjih. V naši dejavnosti je uspeš-
nost poslovanja odvisna od mno-
gih dejavnikov, predvsem pa od 

možnosti prodaje premoga oziro-
ma električne energije doma in v 
tujini.
Prepričani smo, da smo z dodat-
nimi ukrepi zadostili pričakova-
nja lastnika po 2-odstotnem zni-
žanju stroškov materiala, hkrati 
pa pričakujemo podobno ugod-
no leto, kot je bilo lansko, pred-
vsem s podpisom aneksa za do-
datne količine premoga.
Seveda pa bomo za uspešno po-
slovanje poleg vsega tega morali 
še vedno prispevati največ sami s 
stroški v okviru načrtovanih, si-
cer bodo vsi naši načrti padli.«

Prerazporeditve in 
zaposlitve

Letos bomo število zaposlenih 
zmanjšali za 5,2 odstotka in ko-
nec leta naj bi bilo zaposlenih 
1.966. Načrtujemo, da bo podjet-
je zapustilo 178 delavcev, od tega 
bo največ, 104, upokojitev, zapo-
slili pa naj bi tudi 70 pripravni-
kov. Premogovnik črpa svoje ka-
dre iz baze štipendistov in letos 
naj bi razpisali 60 štipendij, pre-
težno za poklice v rudarstvu.
Janko Lukner, direktor za ka-
drovsko-splošno področje: »Števi-
lo zaposlenih v Premogovniku se 
bo zmanjšalo tudi zaradi preraz-

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

-100/B 168.000 148.420 -19.580 88,35 7.068

-20/C 168.000 205.450 37.450 122,29 9.783

G1/B 56.700 56.370 -330 99,42 2.684

PROIZVODNJA 392.700 410.240 17.540 104,47 19.535

PRIPRAVE 21.000 20.360 -640 96,95 970

PREMOGOVNIK 413.700 430.600 16.900 104,09 20.505

PROIZVODNJA JANUAR 2005

AKTUALNO - Poslovni načrt Premogovnika za leto 2005
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porejanja 64 delavcev v HTZ IP. 
To pomeni, da nadaljujemo poli-
tiko iz preteklega leta, da delav-
ce, ki delajo pri transportu pre-
moga, razporejamo v HTZ. Konec 
leta bo v HTZ zaposlenih že 264 
teh delavcev.
Razporejanje delavcev v HTZ bo-
mo predvidoma zaključili v pet-
ih do šestih letih, ko bodo v HTZ 
premeščeni vsi delavci današnje 
dejavnosti transporta premoga, 
to je okoli 550 delavcev.
Med drugimi odhodi zaposlenih 
bo največ upokojitev, okoli 100, 
in to je toliko kot prejšnja leta.
Letos bomo v skladu s politiko 
zaposlovanja zaposlili 70 pripra-
vnikov, in sicer 40 aprila in 30 
novembra. Na ta način uresni-
čujemo politiko, da v Premogov-
niku in HTZ zmanjšujemo števi-
lo zaposlenih za okoli 3 odstotke 
na leto. 
Nekatere ocene sicer kažejo, da 
bo potrebno in tudi možno števi-
lo zaposlenih v naslednjih 10 le-
tih zmanjševati hitreje, kot smo 
predvidevali. To pomeni, da bi 
rast produktivnosti ne bila 3 od-
stotke, ampak 4,5 odstotka.
Lahko rečemo, da Premogovnik 
Velenje kadrovsko prestrukturi-
ramo na ta način, da zaposluje-
mo kadre, ki jih najbolj potrebu-
jemo. Letos in v prihodnjih letih 
bomo zaposlovali predvsem ka-
dre za dela, pri katerih so odhodi 
delavcev z upokojitvami največji. 
To so kvalificirani delavci rudar-
ske, elektro in strojne smeri.
To usmeritev kaže tudi razpis šti-
pendij. Še vedno jih največ razpi-
sujemo v rudarstvu, to je 15 za 

kvalificirane rudarje in 15 za ru-
darske tehnike, nekaj pa še na 
strojni in elektro smeri. 
Na osnovi pričakovane fluktua-
cije v prihodnjih letih ocenjuje-
mo, da se potrebni profili ne bo-
do spremenili, in bodo ti, ki sem 
jih naštel. Nove kadre zaposlu-
jemo predvsem v osnovni dejav-
nosti, medtem ko se v povezanih 
družbah trudimo, da bi odpira-
li tudi druga delovna mesta in s 
tem omogočili zaposlovanje tudi 
ljudem drugih profilov,« je pove-
dal Janko Lukner.

Vedno več področij 
standardiziranih

Delovanje Premogovnika Vele-
nje v skladu s standardoma ka-
kovosti in ravnanja z okoljem je 
že nekaj let sestavni del vseh na-
ših procesov. V skladu z zahteva-
mi standarda kakovosti ISO 9001
:2000 so bila v notranjo presojo 
lani prvič vključena tudi jamska 
delovišča, novembra lani pa je iz-
šel novi standard ISO 14001/4, 
za kar bo izvedeno usposablja-
nje.
Letos bo več aktivnosti namenje-
nih uvajanju standarda varnosti 
in varstva pri delu OHSAS 18-
001, za kar bo izvedeno izobra-
ževanje, vključili pa se bomo tudi 
v vzpostavljanje sistema OHSAS 
18001 v HSE.
Na področju ravnanja z okoljem 
bodo preučene možnosti in izve-
dene priprave za prostovoljno so-
delovanje organizacije v sistemu 
Skupnosti za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS), ki je nadgradnja 
sistema ravnanja z okoljem.

Diana Janežič

Načrtovani odkop premoga in dolžina odkopne fronte

odkop ton na leto ton na dan
reducirana (dejanska) 
odkopna fronta v m

-100/B 996.000 4.238 51,3 (92)
G1/B 216.000 919 43,5 (144)
G1/C 459.000 1.953 81,6 (138)
-100/C 527.000 2.243 38,7 (115)
-20/C 290.000 1.234 17,2 (135)
- 35/A 1.091.000 4.643 67,9 (140)
Steber k.-25 377.000 1.604 20,1 (115)
Priprave 174.000 740 -
Skupaj 4.130.000 17.574 320,3

AKTUALNO - Poslovni načrt Premogovnika za leto 2005

Dve poškodbi transportnega traku

V sredo, 1. marca, je ob koncu nočne izmene prišlo do poškodbe 
na transportnem traku 50 glavnega izvoza. Delavci so takoj pri-
stopili k popravilu, vendar zaradi zahtevnega postopka menjave 
traku nista delali prva in druga izmena. Prva izmena je nato de-
lala v soboto, 5. marca.
V torek, 8. marca, pa se je ob 20.30 utrgal transportni trak 40. 
Kot je povedal tehnični direktor mag. Marjan Kolenc, je bila 
vzrok stara poškodba traku, ki je sicer bila sanirana, a ni ime-
la zadostne nosilnosti, ki je bila ob veliki obremenitvi potrebna. 
Delo je normalno steklo v drugi tretjini.
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Nadaljuje se trend 
zmanjševanja nezgod

Lani je bilo v primerjavi z letom 
2003 manj nesreč, vendar pa se 
je zaradi manjšega števila zapo-
slenih povečal indeks števila ne-
sreč na 100 zaposlenih. Najbolj 
se je povečalo število nesreč v 
obratu Priprave (za 10 nesreč ali 
24%)), zmanjšalo pa v  Jamski 
strojni službi (za 15 ali 32%).
Število nesreč se je v letu 2004 v 
primerjavi z letom 2003 zmanjša-
lo za 10 ali za 6,8 odstotka, kar 
je za 2,3 odstotka manj, kot se je 
zmanjšalo število opravljenih ur. 
Število izgubljenih dnin zara-
di nesreč v letu 2004 in recidive 
teh se je zmanjšalo za 355 dnin 
ali 8,1 odstotka in skupno števi-
lo vseh izgubljenih dnin za 422 
dnin ali 6,9 odstotka. Nekoliko 
pa se je zmanjšala tudi »teža« po-
sameznih nesreč, saj so bili po-
škodovanci bolni za eno nesrečo 
povprečno 29,6 delovnega dne ali 
0,4 dne manj kot v letu 2003.
V letu 1994 je bilo v našem pod-
jetju povprečno zaposlenih 4.168 
delavcev, v letu 2004 pa 2.131 ali 
48,88 odstotka manj kot v letu 
1994. V letu 1994 se je pripeti-
lo 562 nesreč, v letu 2004 pa 137 
nesreč ali 75,6 odstotka manj kot 
v letu 1994. V letu 1994 je bi-
lo zaradi nesreč skupno izgub-
ljenih 20.226 dnin, v letu 2004 
pa 5.743 dnin ali 71,6 odstotka 
manj kot v letu 1994. 
Iz teh podatkov je razvidno, da 
število nesreč in izgubljenih dnin 
ni neposredno povezano s števi-
lom zaposlenih. Trend zmanjše-
vanja števila nesreč je zagotovo 
rezultat dolgoletnega prizadeva-
nja na področju humanosti de-
la, zagotavljanja boljših razmer v 
delovnem okolju, sistematičnega 
analiziranja vzrokov nesreč, ukre-
panja in odpravljanja ugotovlje-
nih pomanjkljivosti ter rednega 

izobraževanja in preverjanja zna-
nja delavcev s področja varnosti 
in zdravja pri delu. 

Kaj kaže analiza nesreč?

Od 137 poškodovanih delavcev 
se jih je v jami poškodovalo 133 
ali 97,1 odstotka, zunaj jame pa 
4 ali 2,9 odstotka.
Na odkopih se je pripetilo 26 ne-
sreč ali 19,5 odstotka, na strojnih 
pripravah 34 nesreč ali 25,6 od-
stotka, na etažnih progah s kri-
žišči 27 nesreč ali 20,3 odstotka, 
na glavnih medobzornih in ob-
zornih progah 16 nesreč ali 12% 
ter v drugih jamskih prostorih 28 
nesreč ali 21,1 odstotka. 

Pri podpiranju delovišč s podpo-
rjem se je pripetilo 11 nesreč ali 
8%, pri vrtanju vrtin 5 nesreč ali 
3,6 odstotka, pri plenjenju pod-
porja 17 nesreč ali 12,4 odstotka, 
pri transportu z lokomotivami 11 
nesreč ali 8 %, pri prenašanju, 
premeščanju, pregledih in vzdr-
ževanju, popravilu različnih stro-
jev 33 nesreč ali 24,1 odstotka, 
pri hoji po jami ali drugih delo-
vnih prostorih 17 nesreč ali 12,4 
odstotka ter pri drugih tehnolo-

ških postopkih 39 nesreč ali  28,9 
odstotka.
Analiza po vzrokih kaže, da se 
je največ nesreč pripetilo zaradi 
organizacije dela, in sicer 55 ne-
sreč ali 40,1 odstotka, zaradi de-
lovnega okolja 30 nesreč ali 21,9 
odstotka in zaradi osebnih fak-
torjev ter drugih razlogov 52 ne-
sreč ali 38 %.
V skupini vzrokov zaradi organi-
zacije dela se je 50 delavcev po-
škodovalo zaradi neracionalnega 
ali ne dovolj varnega načina dela 
oziroma zaradi nepazljivosti pri 
delu, 5 pa zaradi slabe organiza-
cije v skupini.
V skupini vzrokov zaradi oseb-

nega faktorja se je 29 delavcev 
poškodovalo zaradi več razlogov 
in 6 delavcev zaradi kršenja var-
nostnih predpisov.
Analiza nesreč pri delu skozi oce-
no tveganja oziroma register ne-
varnosti kaže, da je bila v veči-
ni primerov (90%) vzrok nesreče 
mehanska nevarnost. 
Mehanska nevarnost 

Mehanska nevarnost je prisotna 
skoraj v vseh fazah tehnološke-
ga procesa izdelave jamskih pros-

TEHNIČNO PODROČJE - Varnost in zdravje pri delu v letu 2004

V letu 2004 se 
je v Premogov-
niku Velenje po-
škodovalo 144 
delavcev.  Pri 
delu je bilo po-
škodovanih 137 
delavcev, med 
potjo na delo ali 
z dela pa 7 de-
lavcev.  Glede 
na težo in po-
sledice je bilo 
132 nesreč oce-
njenih kot lažje 
ter 5 nesreč kot 
težje.
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torov in pridobivanja premoga. 
Padci premoga, jalovine ali ko-
sov ometa z višine so velikokrat 
vzrok za poškodbe delavcev, ki 
jih lahko z doslednim ščitenjem 
čelne stene v veliki meri zmanj-
šamo, vendar pa bo v bližnji pri-
hodnosti treba poiskati tehnično 
rešitev varovanja delavcev pri iz-
delavi jamskih prog pri fazi, ko je 
novo izdelan odsek še nepodprt.
Povečani nevarnosti za nesreče 
so izpostavljeni tudi vsi uporab-
niki različnih delovnih naprav, ki 
kot pogon uporabljajo medij pod 
pritiskom. Z uvedbo tehnične re-
šitve varovanja tako imenovanih 
»hitrih« priključkov tovrstnih ne-
sreč v letu 2004 ni bilo.
Hrup

Hrup je merila služba za varstvo 
pri delu, in sicer enkrat pri ob-
jektu VP Šoštanj, enkrat v ob-
jektu DIK in dvakrat v objektih 
HTZ. Rezultati meritev so zapi-
sani v zapisnikih, ki so arhivira-
ni v službi VPD. Vsi delavci, ki so 
izpostavljeni povečanim emisijam 
hrupa, so opremljeni z zaščitnimi 
sredstvi za sluh in jih od lanske-
ga leta na zdravniških pregledih 
sistematično spremljajo po ADG 
metodi. 
Kemične škodljivosti - plini

Pri problematiki zaplinjenosti  
jamskih delovišč je bilo lani več 
aktivnosti. Uvedeno je bilo do-
datno separatno zračenje na pov-
ratnih straneh vseh odkopov. V 
celoti so bili zamenjani stari sa-
moreševalnimi aparati z novimi 
ŠSM-30 s samonapihljivo dihal-
no vrečko.
Na odkopih in v etažnih progah, 
ki so povezane v sistem alarmi-
ranja, so bili nameščeni stabilni 
merilniki CO2. Vsa odkopna in 
pripravska delovišča so bila opre-
mljena z dihalniki za sveži zrak.
Zastavljen je bil podprojekt Vpliv 
dolgotrajne izpostavljenosti de-
lavcev pri zmerno povišanih kon-
centracijah CO2 (mortalitetna 
študija), ki je drugi del obsež-
no zastavljenega projekta iz le-
ta  2001 z naslovom Vpliv jamske 
klime na zdravje rudarjev. 
Prah

Skupina za ekologijo delovne-

ga mesta je nadaljevala z različ-
nimi poizkusi za zmanjšanje za-
prašenosti jamskih prostorov s 
premogovim prahom. Izvedeno 
je bilo testiranje različnih proti-
prašnih filtrov za osebno zašči-
to delavcev in boljše vzdrževanje 
različnih mešalnih strojev z na-
menom zmanjševanja zaprašeno-
sti z gradbenim prahom.

Najbolj učinkovita je 
preventiva

Lani so delavci službe VPD pri 
izvajanju strokovnih nalog v Pre-
mogovniku in njegovih poveza-
nih družbah HTZ, PLP in RGP 
opravili 215 obhodov jamskih in 
zunanjih delovišč ter sodelova-
li pri 97 internih tehničnih pre-
gledih objektov oziroma strojev 
in naprav. Skupno je bilo izdanih 
142 ukrepov.
Na deloviščih zunaj Premogovni-
ka je bilo opravljenih 114 rednih 
obhodov in internih tehničnih 
pregledov objektov, strojev in na-
prav. Skupno je bilo izdanih 228 
ukrepov in 3 prepovedi dela. 
Preizkus z alkotestom je bil 
opravljen v 312 primerih, in sicer 
ob nesrečah pri delu, kot preven-
tivna kontrola posameznih sku-
pin delavcev in kot kontrola de-
lavcev, ki so ob prihodu na delo 
kazali znake vinjenosti.

Varovanje zdravja 
zaposlenih 

V letu 2004 so bili zdravstve-
ni pregledi spremenjeni v skla-
du z novim sistemom zdravstve-
nih pregledov Premogovnika. Še 
naprej jih opravlja dispanzer me-
dicine dela Zdravstvenega centra 
Velenje. Pregledi so v daljših ob-
dobjih, vendar obsežnejši, odvis-
no od obremenitev na delovnem 
mestu. Rezultati pregledov bodo 
relevantni v daljšem časovnem 
obdobju, že sedaj pa lahko ugo-
tovimo, da so temeljitejši pregle-
di pokazali tudi več zdravstvenih 
okvar. 
Lani je bilo na obdobnih usmer-
jenih zdravstvenih pregledih 
1.291 delavcev in na predhodnih 
zdravstvenih pregledih 167 delav-

cev. Lažje zdravstvene okvare so 
bile ugotovljene pri 810 delavcih, 
srednje okvare pri 68 delavcih, 
težje okvare pa pri 2 delavcih. 
Zmožnih za delo brez omejitev je 
bilo 904 delavcev, z omejitvami 
346 delavcev, začasno nezmož-
nih za delo je bilo 19 delavcev, 
zmožnih za drugo delo 5 delav-
cev, trajno nezmožnih za delo ni 
bilo, za 14 delavcev pa ocena ni 
bila podana.
Invalidnost 1. kategorije je pri-
znana 1 delavcu, 2. kategorije 2 
delavcema in 3. kategorije 8 de-
lavcem. 
Največ zdravstvenih okvar je na 
področju prehranskih in presnov-
nih obolenj, in sicer kar 19,9 od-
stotka. Od tega ima 61,7 odstotka 
pregledanih delavcev prekomer-
no telesno težo, kar precejšen pa 

Mag. Marjan Kolenc: »Če 
ocenjujemo varnost z vidika 
števila nezgod, smo lani za-
beležili manj nezgod kot v le-
tu 2003. Če pa upoštevamo 
še druge kazalce varnosti pri 
delu, pa s trendi na tem po-
dročju ne smemo biti zado-
voljni.
Še vedno so vzroki za več-
ino nezgod, več kot 70 od-
stotkov, subjektivne narave, 
to so organizacija dela, krši-
tev predpisov, nepravilno de-
lo… Pri tem imamo še veliko 
rezerv, da bi varstvo pri de-
lu izboljšali.
Novih ali drugačnih poškodb 
pri delu, ki bi bile posledi-
ca novih tehnoloških postop-
kov, ne beležimo.
Vse to pomeni, da bo delo 
pri projektu Ali delam dovolj 
varno še bolj pomembno. La-
ni smo ta projekt zagnali in 
izvedli kar precej aktivnosti, 
vendar statistika ne kaže, 
da bi bili zelo uspešni. Le-
tos bomo zato poskušali naj-
ti nove načine, kako na eni 
strani sodelavce motivirati, 
na drugi strani pa tudi obve-
zati za varnejše delo.«

TEHNIČNO PODROČJE - Varnost in zdravje pri delu v letu 2004
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je tudi odstotek pregledanih, pri 
katerih so prekoračene dovolje-
ne vrednosti laboratorijskih prei-
skav. Bolezni oči so z 19,3 odstot-
ka na drugem mestu, bolezni in 
okvare ušes in mastoida pa so s 
14,2 odstotka na tretjem mestu.  
O dajanju prve pomoči je bilo 
organizirano in opravljeno dodat-
no izobraževanje delavcev ob pre-
verjanju znanja.
V okviru projekta Skrb za zdrave-
ga delavca so bila lani organizira-
na 3 predavanja na temo Zdrav 
življenjski slog (40 udeležencev), 
delavnica šole hujšanja (20 ude-
ležencev) in delavnica zdrave pri-
prave hrane (20 udeležencev).
Dispanzer medicine dela je pri-
pravil podrobnejše poročilo o 
preventivnih pregledih, v kate-
rem priporoča nadaljevanje izob-
raževanja prek programa CINDI, 
izvajanje programa medicinsko 
preventivnega aktivnega oddiha 
in aktivnosti, s katerimi delavce 
čimbolj motiviramo za zdrav na-
čin življenja.
Ob obremenitvenem testiranju so 
ugotovili, da nekateri delavci pri-
kažejo slabšo telesno zmogljivost 
od predvidene. Nihče pa ni nava-
jal, da bi imel težave pri fizičnih 
naporih, ki jih terja delo na nje-
govem delovnem mestu.
Skupaj z zdravniki medicine de-
la je bilo opravljeno 7 ogledov de-
lovnih mest zaradi ustrezne za-
poslitve.

Kako naprej?

Tudi v letu 2005 bodo glavne ak-
tivnosti službe VPD usmerjene v 
neposredno nadziranje izvajanja 
varstva pri delu v Premogovniku 
in povezanih družbah, kakor to 
določajo sprejeti zakoni in pod-
zakonski predpisi, tehnični pred-
pisi ter normativi, projektna in 
druga dokumentacija invalidske-
ga podjetja.
Na osnovi zahtev pravilnika o za-
htevah za zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu ter o tehnič-
nih ukrepih za dela pri razisko-
vanju in izkoriščanju mineralnih 
surovin pod zemljo (Ur.list RS, 
št.68/2003) ter izjave o varnosti 

v podjetju z oceno tveganja, se 
bodo, glede na vrste nevarnosti - 
škodljivosti, nadaljevala prizade-
vanja za izboljšanje stanja pred-
vsem pri naslednjih ugotovljenih 
vplivnih dejavnikih: mehanskih 
nevarnostih, jamskih plinih (CO2 
in drugih), prahu in hrupu.
Za naštete dejavnike bodo ali 
so že pripravljeni ustrezni delo-
vni projekti - programi. V začet-
ku lanskega leta je bil zastavljen 
kompleksen projekt Ali delam 
dovolj varno z več podprojekti, 
delo pri njih pa se nadaljuje tu-
di letos. 
Konec lanskega leta smo pričeli 
z aktivnostmi za pridobitev stan-
darda OHSAS 18001, ki se smi-
selno dopolnjuje z zakonodajo s 
področja varnosti pri delu in že 
pridobljenimi standardi ISO 90-
01 ter ISO 14001. 
Nadaljevali bomo z raziskavami 
- podprojekti, ki so načrtovani 
v obsežnem projektu iz leta 20-
01 Vpliv jamske klime na zdravje 
rudarjev, in sicer s podprojektom 
Vpliv dolgotrajne izpostavljenosti 
delavcev pri zmerno povišanih 
koncentracijah CO2 (mortalitetna 
študija) ter podprojektom Anali-
za počutja in odzivnosti delavcev 
na neobičajne dogodke s predlo-
gi ukrepov. 
Prav tako bomo nadaljevali tudi 
s poizkusi za zmanjšanje zapraše-

nosti s premogovim prahom na 
določenih delovnih mestih v ja-
mi.
Nujno je dosledno izvajanje služ-
benega naloga št. SLN03/02 
KSN1 Organizacija in kriteriji ob-
ravnave nezgod, s ciljem zmanj-
šanja števila nesreč pri delu in 
s tem posledično tudi vseh stro-
škov v zvezi z njimi.
Predvideno je nadaljnje redno 
seznanjanje zaposlenih prek vseh 
internih sredstev komuniciranja 
(Rudar, Novice, razglasna posta-
ja, videotop, oglasne deske) s ce-
lovito varnostno problematiko, 
politiko in strategijo. Nadaljeva-
li bomo tudi s pripravo in uvaja-
njem aktualnih vsebin s področja 
varnosti in zdravja za izobraževa-
nje ter preverjanje znanja zapo-
slenih v Premogovniku in pove-
zanih podjetjih. 
Redno bodo potekali preventivni 
pregledi na področju požarne var-
nosti in pomoč pri izvedbi gasil-
sko reševalnih vaj. Še naprej pa 
bomo sodelovali tudi s pooblaš-
čenimi zdravniki dispanzerja me-
dicine dela ZD Velenje, v smislu 
izvajanja in dopolnjevanja stro-
kovnih izhodišč ob opravljanju 
preventivnih zdravstvenih pregle-
dov in druge problematike v zve-
zi z zdravjem zaposlenih.

Poročilo službe VPD povzela 

Dragica Marinšek 

TEHNIČNO PODROČJE - Varnost in zdravje pri delu v letu 2004
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NOVICE 

Lastnosti in cene premoga 
v TE-TOL

V Termoelektrarni Toplarni Ljub-
ljana (TE-TOL) uporabljajo pre-
mog indonezijskega porekla, ki 
zaradi nizke vsebnosti žvepla 
(<0,2%) in pepela (<2%) velja za 
ekološko bolj sprejemljivega. Ce-
na premoga s kalorično vrednost-
jo 19 GJ/t znaša 2,01 evra/GJ 
(pariteta DDP Moste). Ob upoš-
tevanju cen na Spot trgu pa bi 
cena znašala 3,21 evra/GJ, kar je 
dobrih 60 odstotkov več. V pri-
meru, da bi sedaj sklepali novo 
dolgoročno pogodbo, bi bila po 
njihovih ocenah, cena 2,6 evra/
GJ, torej za 42 odstotkov višja od 
trenutne. 
Svetovne cene so v zadnjih štirih 
letih skokovito naraščale, pred-
vsem zaradi velikega povpraše-
vanja Kitajske, a kot kaže trend, 
naj bi se konec leta 2005 zače-
le umirjati. 
Ko primerjamo cene premogov, 
ki jih uporabljamo v Sloveniji, 
je potrebno poleg nakupnih cen 
premoga upoštevati tudi oportu-
nitetne stroške, ki jih povzroča 
uporaba različnih vrst premoga. 
Če postavimo na isti imenovalec 
velenjski in trboveljski premog 
proti indonezijskemu premogu, 
lahko ugotovimo, da je potrebno 
pri obeh upoštevati najmanj 1,5 
do 2 tolarja več na proizvedeno 
kilovatno uro električne energi-
je, kar predstavlja stroške odžve-
plevanja, kar pa v TE-TOL ni po-
trebno, zaradi že omenjene nizke 
vsebnosti žvepla v premogu.
Tako velenjski kot trboveljski pre-
mog imata od 10 do 15-krat višjo 
vsebnost negorljivih delov, torej 
pepela in žlindre, in s tem viš-
je stroške deponiranja. Tu velja 
omeniti, da je pri domačih pre-
mogih potrebno upoštevati na-
rodno gospodarski vpliv in ener-
getsko neodvisnost Slovenije od 
uvoza. V TE-TOL menijo, da je v 
tem trenutku, glede na GJ, brez 

upoštevanja stroškov emitiranja 
ogljikovega dioksida, velenjski 
lignit najcenejši energent, ki ga 
uporablja Republika Slovenija.
V primerjavi premoga in plina, pri 
čemer lahko vzamemo za primer-
javo ceno plina na GJ, ki znaša 
4,77 evra/GJ in upoštevamo, da 
imajo sodobne kombinirane plin-
ske elektrarne 55-odstotni izkori-
stek, obstoječe termoelektrarne 
v Sloveniji pa 34-odstotnega, te-
mu ustrezno pa prilagodimo tudi 
osnovno ceno plina, dobimo 2,94 
evra/GJ, kar še vedno znaša več, 
kot bi bila ocenjena nakupna ce-
na, v primeru sklepanja dolgoroč-
ne pogodbe v tem trenutku, oce-
njujejo na TE-TOL. Pri tem gre za 
primerjave brez stroškov emitira-
nja ogljikovega dioksida. 

Oskrba z elektriko še brez 
težav

Po ocenah, zapisanih v letošnji 
elektroenergetski bilanci, naj bi 
februarja v Sloveniji potrebovali 
milijardo 276 milijonov električ-
ne energije, pri čemer bodo 158 
milijonov zagotovile hidroelek-
trarne, 898 milijonov naj bi dobi-
li iz jedrske elektrarne in termo-
elektrarn, preostanek pa bomo 
zagotovili z nakupom v tujini.
Sicer pa povpraševanje po elek-
trični energiji še naprej narašča, 
saj je bil januarski odjem iz pre-
nosnega omrežja kar za 4,6 od-
stotka višji od primerljivega lan-
skega, prvi letošnji mesec pa je 
bilo skupno prevzetih milijardo 
126 milijonov kilovatnih ur elek-
trične energije. Zanimivo ob tem 
je, da skok v primerjavi z napo-

vedmi v elektroenergetski bilan-
ci vendarle ni bil tako izrazit, saj 
je dejanska poraba od bilančnih 
napovedi odstopala le za 1,3 od-
stotka. Iz tega bi lahko sklepali, 
da se bo rast porabe v naslednjih 
mesecih umirila, saj v naspro-
tnem ne bo mogoče doseči napo-
vedane 1,5 do 2-odstotne stopnje 
letne rasti porabe.
Precej skromno odmerjena bera 
padavin v letošnjih zimskih me-
secih ni ravno naklonjena pro-
izvodnji hidroelektrarn, na kar 
kažejo tudi rezultati prvega le-
tošnjega meseca. Tako so elek-
trarne na Dravi, Savi in Soči ja-
nuarja uspele zagotoviti le 168,5 
milijona kilovatnih ur električne 
energije, kar je bilo za dobrih 16 
odstotkov manj kot v tem času 
lani. Zato so morali svoje napra-
ve bolj obremeniti v jedrski elek-
trarni Krško in drugih domačih 
termo objektih, ki so skupaj ja-
nuarja zagotovili 970,4 milijona 
kilovatnih ur električne energije 
ali za slab odstotek več kot janu-
arja lani.
Zaradi slabše proizvodnje hidroe-
lektrarn je bil izkupiček domače 
proizvodnje za 2 odstotka manj-
ši tudi od prvotno načrtovanega v 
elektroenergetski bilanci, nemote-
no obratovanje slovenskega elek-
troenergetskega sistema pa smo 
uspeli zagotoviti tudi z občasnim 
uvozom električne energije.
Tako smo januarja na tujem ku-
pili 482,3 milijona kilovatnih ur 
(za 28,9 odstotka več kot janu-
arja lani), v sosednje sisteme pa 
izvozili 473,5 milijona kilovatnih 
ur (9,6-odstotna rast).

www.energetika.net

Na poslovnem 
portalu Energe-

tika.Net lahko 
vsak dan najde-
te sveže novice 

o poročanju me-
dijev o energe-

tiki, javne raz-
pise s področja 
energetike, na-

povedi dogod-
kov, portrete in 

intervjuje oseb-
nosti s podro-

čja energetike. 
Povzemamo ne-

kaj novic.  
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Ali delam dovolj varno?
V letu 2004 smo zaposleni v Premogovniku prijavili 137 nesreč pri delu in 7 nesreč na poti na in z dela. V primerjavi z 
letom prej to pomeni okoli 7-odstotno zmanjšanje.
Nesreče nedvomno pomenijo veliko težav na osebni ravni že v času zdravljenja in rehabilitacije, kadar pa so posledice 
trajne, je teh težav neprimerno več. Res pa je tudi, da so stroški, ki zaradi nesreč bremenijo podjetje, zelo visoki.
1. Zaradi nesreč pri delu je bilo izgubljenih 4.055 dnin, kar pri stroških dela pomeni več kot 90 mio SIT.
2. Za nesreče je podjetje v letu 2004 izplačalo odškodnine v vrednosti 70 mio SIT.
3. Podjetje je za zavarovanje odgovornosti za leto 2004 plačalo zavarovalno premijo v višini prek 85 mio SIT.
Zelo enostaven izračun pokaže, da:
- je ena nesreča v letu 2004 v povprečju stala podjetje cca 1,8 mio SIT,
- je en izgubljeni dan zaradi nesreče v letu 2004 stal podjetje cca 60.000 SIT.
Pri delovnih razmerah v premogovniku je nesreče nemogoče popolnoma preprečiti. Prepričani pa smo, da je možno s so-
delovanjem vseh zaposlenih tudi na tem zelo pomembnem področju doseči izboljšanje lanskega rezultata.

Premogovnik Velenje, Partizanska 78, Velenje 
v sklopu projekta »Ali delam dovolj varno?« objavlja

RAZPIS
za zbiranje koristnih predlogov za izboljšanje varnosti na delovnih mestih

1.

Z namenom skupaj narediti varnejša delovna mesta ter posledično zmanjšati število nezgod objavljamo razpis za zbira-
nje koristnih predlogov za povečanje varnosti pri delu na delovnih mestih v jami.
2.

Pravico do prijave na razpis imajo vsi zaposleni v gospodarskih družbah PS PV.
3.

Prijava koristnega predloga na razpis mora vsebovati:
1. ime in priimek in popolni naslov avtorja,
2. naziv koristnega predloga,
3. opis koristnega predloga (staro stanje, predlog spremembe, …),
4. pričakovani učinki zaradi spremembe (varnost, racionalnost, finančna učinkovitost, …).
4.

Prijavljene koristne predloge mesečno verificira in selekcionira komisija, ki jo sestavljajo člani projektne skupine.
Komisija verificira vse prispele koristne predloge v smislu sprejemljivosti in ustreznosti razpisni temi (izboljšanje delo-
vnih razmer na delovnih mestih v jami), vse verificirane koristne predloge selekcionira glede na vsebino in jih v imple-
mentacijo posreduje posameznim podprojektnim vodjem.
Vsi koristni predlogi, opredeljeni kot ustrezni, se nagradijo z nagrado 5.000 SIT bruto.
Izmed vseh ustreznih koristnih predlogov bo komisija po zaključku zbiranja izžrebala tri in jih nagradila s praktičnimi 
nagradami:
1. vikend paket v hotelu Barbara v Fiesi,
2. vikend paket v hotelu na Golteh (vključno s smučarsko karto),
3. nedeljsko kosilo za dve osebi v restavraciji Jezero.
5.

Razglasitev in podelitev nagrad avtorjem treh koristnih predlogov bo v  juliju 2005.
6.

Prijave na razpis zbira tajnica v tajništvu direktorja PV Vida Žirovnik do 1. julija 2005.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je možno dobiti na tel. 03 8982 316, vsak delovni dan med 7. in 15. uro.

Vodja projekta »inovacijska dejavnost«     Vodja projekta »Ali delam dovolj varno?«
Bojan Stropnik        Mag. Marjan Kolenc

Vabimo vas, da skupaj poiščemo možne načine za zmanjšanje števila nezgod: ne glede na delovno mesto oziroma lokacijo, ne 
glede na fazo delovnega procesa oziroma vrsto aktivnosti, ne glede na pomembnost….dobrodošle so vse ideje, ki bodo poma-
gale zmanjšati število nezgod in posledic (tako na osebni ravni kot na nivoju podjetja), ki sledijo vsaki nesreči.
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RAZVOJNO PODROČJE - Grozd za razvoj turističnih destinacij

Strategija razvoja in delovanja 
je sprejeta

23. februarja 
je bila v Zeleni 

dvorani Premo-
govnika Velenje 

predstavljena 
strategija raz-

voja grozda za 
razvoj turistič-

nih destinacij 
v SA-ŠA regiji.  
Pospeševanje 

razvoja turiz-
ma namreč zav-
zema pomemb-

no mesto tudi 
v razvojnih raz-

mišljanjih o pre-
strukturiranju 

Premogovnika 
Velenje. 

Na tem področju namreč kar 
tri podjetja poslovnega sistema 
Premogovnik Velenje iščejo svo-
je mesto na trgu, na katerem pa 
je povezovanje vse pomembnejše. 
Grozd za razvoj turističnih desti-
nacij ima v prvi vrsti ambicijo 
preseči stanje, ki v turizmu vla-
da zaradi razdrobljenosti in ne-
povezanosti posameznih turistič-
nih produktov.
S široko zasnovano koalicijo part-
nerjev, v kateri so ob nosilcih tu-
rističnih destinacij in podpornih 
institucijah tudi podjetja iz dru-
gih podpornih panog (informati-
ka, gradbeništvo, prevozništvo), 
grozd zagotavlja kritično maso 
znanja in kapacitet, še posebno, 
ker je tudi glede turističnih pro-
duktov programsko odprt.
Grozd strategijo razvoja gradi na 
petih programskih sklopih:
- področje nadaljnjega povezova-

nja in širjenja članstva v groz-
du,

- področje vlaganj v infrastruktu-
ro in širjenje kapacitet,

- področje programskega povezo-
vanja,

- področje trženja,
- področje izobraževanja.
Na področju povezovanja in šir-
jenja članstva grozd ostaja odprt 
za vse, ki vidijo možnosti v to-
vrstnem povezovanju. Kot oblika 
organiziranosti za nastop v pra-
vnem prometu je predvideno go-
spodarsko interesno združenje - 
GIZ, ob tem pa je treba zagotoviti 
možnosti tudi za druga strateška 
povezovanja.
Na področju infrastrukture so 
razmere od nosilca do nosilca 
različne, potrebno pa je zagotovi-
ti vsaj osnovne razmere za delo-
vanje (npr. Golte) oziroma z na-
daljnjimi strateškimi povezavami 
iskati možnosti za širitev kapaci-
tet (npr. Topolšica).

Kljub različnim ambicijam, ki 
izhajajo iz geografskih poseb-
nosti Savinjske in Šaleške doli-
ne, je mogoče oblikovati skupne 
produkte, ki bodo dopolnili ob-
stoječo ponudbo, predvsem pa 
povezati posamezne nosilce tu-
rističnih aktivnosti. Na tem po-
dročju je še posebej pomemb-
no, da k sodelovanju pritegnemo 
nevladne organizacije in lokalne 
skupnosti.
Pri načrtovanju trženjskih aktiv-
nosti je treba upoštevati, da se 
destinacije v SA-ŠA subregiji na-
hajajo izven tranzitnih poti in to-
rej ne morejo resno računati na 
tovrstne goste. Graditi bo treba 
na gostu, ki bo bivanje rezervi-
ral in temu prilagoditi vse aktiv-
nosti, od programskih do trženj-
skih. V tem sklopu je posebno 
pomembna blagovna znamka, ki 
bo regijo naredila prepoznavno v 
slovenski turistični ponudbi.
Vlaganje v izobraževanje kadrov 
mora postati strateška konstan-
ta. Cilj je dvig izobrazbenega ni-
voja zaposlenih v turizmu, na 
drugi strani pa prilagajanje izob-
raževalnih programov potrebam 

v turizmu.
V nadaljevanju so se udeleženci 
razgovora seznanili s posebnost-
mi gospodarskega interesnega 
združenja, ki je kot oblika nasto-
panja v pravnem prometu predvi-
dena za grozd in osnutkom usta-
novitvene pogodbe. Ustanovna 
skupščina bo predvidoma sklica-
na še v marcu in kar nekaj dela 
je še pred njimi. 
V razpravi so udeleženci izposta-
vili pomen povezovanja in pred-
vsem hitrih majhnih projektov, 
ki utrjujejo zaupanje med udele-
ženci. Posebej pomembna je di-
namika izvajanja projektov, ki bo 
v novi strukturi zagotovljena sko-
zi koordinatorja projektov. In kot 
pravi mag. Igor Jurinčič iz Turi-
stice – Visoke šole za turizem v 
Portorožu, članice grozda: »Po-
membno je, da ste se zadeve lo-
tili na nivoju destinacije. S tem 
pozitivno odstopate od podobnih 
projektov. Sam produkt namreč, 
ne da bi bili rešeni infrastruktur-
ni in drugi problemi destinacije, 
ne pride do pravega izraza.«

Srečko Gračner, 

vodja razvojnega projekta

Srečko Gračner je predstavil razvojno strategijo turističnega 
grozda.
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Sodobni poklic - mehatronik
»Gre za združitev znanj s področja 
strojništva, elektronike in infor-
matike,« je povedal mag. Milan 

Meža, ravnatelj Višje strokovne 
šole. »V svetu – ideja o mehatro-
niki prihaja z Japonske - se kaže-
jo potrebe po strokovnjakih, ki bi 
imeli kompleksna znanja z našte-
tih področij in prepričan sem, da 
bodo tudi v našem gospodarstvu 
takšni kadri dobrodošli. 
Tudi v našem centru smo na-
mreč že ugotavljali, da je v go-
spodarstvu največ povpraševanja 
po znanju iz avtomatizacije in-
dustrijskih procesov. Zato smo v 
programu elektronika dajali več-
ji poudarek krmiljenju, regulaciji, 
vizualizaciji in nadzoru industrij-
skih procesov. 
Za kompleksni zajem tega podro-
čja pa so potrebna še znanja iz 
strojništva, programiranja, raču-
nalništva, komunikacijske tehno-
logije, pnevmatike, hidravlike… 
To pa je tudi zaokrožena celota 
znanj, ki naj bi jih mehatronik 
pridobil,« poudarja mag. Meža. 
V šoli so razočarani, ker so za pri-
hodnje študijsko leto dobili dovo-
ljenje le za vpis izrednega študija, 
ne pa tudi rednega, in tako raz-
pisujejo 45 mest za izredni štu-
dij mehatronike. So pa zelo zado-
voljni, da so se za vse višješolske 
programe vpisni pogoji za nasled-
nje šolsko leto sprostili. 
V vse programe se lahko vpišejo 
kandidati, ki so končali štirilet-
ni ali petletni srednješolski pro-
gram s splošno ali poklicno ma-
turo, z zaključnim izpitom ali 
diplomo, poleg teh pa tudi tisti, 
ki so opravili delovodski, mojstr-
ski ali poslovodski izpit in imajo 
tri leta delovnih izkušenj, opra-
viti pa morajo preizkus znanja iz 
matematike ali tujega jezika in 
slovenskega jezika v obsegu po-
klicne mature.
»Ta sprostitev vpisnih pogojev je 
zelo dobrodošla. Pred leti smo 
imeli nekaj težav s programom 
informatike, saj se vanj niso mo-

gli vpisati, na primer, strojniki, 
ki jih je v našem okolju veliko in 
bi jih veliko tudi hotelo nadgra-
diti svoje znanje iz strojništva z 
znanjem iz informatike. Ali pa ti-
sti, ki so začeli študirati na vi-
soki stopnji, pa pri tem niso bili 
uspešni, niso pa mogli nadaljeva-
ti študija na višji stopnji,« razla-
ga Meža.
Na Višji strokovni šoli se v tem 
študijskem letu v štirih progra-
mih – elektronika, rudarstvo in 
geotehnologija, informatika in 
komunala - izobražuje 616 štu-
dentov, od tega 309 izrednih in 
307 rednih. Poleg izobraževanja 
v Velenju so prvi v Sloveniji, ki 
imajo dislocirano enoto, to je v 
Murski Soboti, kjer imajo 54 red-
nih in izrednih študentov. Skup-
no pa imajo že 396 diplomantov, 
od tega 64 v programu rudar-
stvo in geotehnologija, druge pa 
v elektroniki.
»Posebej sem zadovoljen, da je 
velika večina naših diplomantov 
zaposlenih. To je tudi cilj našega 
izobraževanja, namreč čim več-
ja uporabnost, zaposljivost naših 
diplomantov,« pravi Meža.
V Šolskem centru srednje in viš-
ješolske programe nenehno do-
polnjujejo, aktualizirajo in dija-

kom in študentom v sodobno 
opremljenih učilnicah in labora-
torijih nudijo odlične možnosti 
izobraževanja. Največja pridobi-
tev je, seveda, Medpodjetniški iz-
obraževalni center, ki so ga odpr-
li lani in je eden najsodobnejših 
v Sloveniji. Sledijo pa tudi potre-
bam gospodarstva, s katerim ze-
lo dobro sodelujejo.
»Programi elektronika, informa-
tika ter rudarstvo in geotehnolo-
gija so bili razviti v ŠCV skupaj 
s strokovnjaki iz gospodarstva. 
Program mehatronika pa je bil 
eden od projektov v programu 
PHARE in so ga dobili na Ptuju, 
vendar se je izkazalo, da mu pov-
sem ustrezajo naše vsebine štu-
dija informatike in elektronike, 
in več kot polovica teh vsebin je 
bila prenesena v program meha-
tronika.
Resnično upam, da bo program 
zaživel, da bodo njegove koristi 
spoznali tako bodoči študent-
je kot gospodarstvo. Zaposljivost 
teh strokovnjakov bo namreč ve-
lika, sedaj pa se več kot polovi-
ca populacije vpiše v programe 
– pretežno družboslovne, kjer po-
tem težko najdejo službo,« pou-
darja mag. Meža.

Diana Janežič

KADROVSKO-SPLOŠNO PODROČJE – Izobraževanje

V študijskem le-
tu 2005/06 bo-
do v Šolskem 
centru Vele-
nje začeli s pet-
im višješolskim 
programom, in 
sicer bo to me-
hatronika, ki je 
po mnenju stro-
ke in gospodar-
stva poklic pri-
hodnosti.
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Izobraževanje - pravica in 
dolžnost, steber našega bivanja

KADROVSKO-SPLOŠNO PODROČJE – Izobraževanje

Ob koncu in začetku leta, ko je 
čas za izdelavo poročil in planov, 
moramo spregovoriti o načrtova-
nih in doseženih ciljih. Cilji izob-
raževanja v našem podjetju so: 
- podpreti realizacijo strateških 

in operativnih ciljev podjetja,
- kontinuirano dopolnilno stro-

kovno izobraževanje in uspo-
sabljanje zaposlenih na vseh 
področjih dela, 

- podpirati nujne, aktualne in ob-
vezne vsebine s področja var-
stva pri delu, zakonodaje in va-
rovanja okolja,

- ugotavljati in razvijati sposo-
bnosti in razvojne potenciale 
zaposlenih,

- spreminjati organizacijsko kul-
turo,

- izvajati delo na področju izob-
raževanja s sodobnimi andrago-
škimi metodami.

Po statističnih podatkih se je v 
letu 2004 vsak zaposlen v pod-
jetju izobraževal 39,2 ure (leta 
2003 – 34,7 ur na zaposlenega). 
Večino izobraževanj smo izvedli v 
podjetju. Za nekatere je možnost 
izobraževanja nagrada in vzpod-
buda, nekateri pa se (še vedno) 
sprašujejo: ali se moram izobra-
ževati na predlog vodje ali mo-
ram svoje znanje nadgrajevati sa-
mo zaradi službenih potreb ali je 
dolžno podjetje finančno podpre-
ti vsa izobraževanja, ki so v skla-
du s potrebami podjetja, …

Zakaj in za kaj se sploh 
izobraževati?   

Znanje se nenehno razvija in pod 
pritiskom tehničnega napred-
ka, hitrega spreminjanja tehno-
loških postopkov in posodablja-
nja raste zahteva po sposobnosti 
prilagajanja in vse večji kakovo-
sti delovne sile. Nove tehnologi-
je zahtevajo ljudi, ki so jih sposo-

bni uporabljati. To, da bi si vsak 
posameznik na začetku življenja 
nakopičil zalogo znanja, iz katere 
bi nato v nedogled črpal, ne za-
dostuje več. 
Izobraževanje mora novo znanje 
množično in učinkovito posredo-
vati. Vsak posameznik mora bi-
ti sposoben, in to od začetka do 
konca življenja, doumeti in izra-
biti vse priložnosti, da to prvo 
znanje poglobi in nadgradi; spo-
soben mora biti prilagajati se hi-
trim in nenehnim spremembam. 
Čas za učenje je odslej vse življe-
nje in vsako področje znanja se 
razširja na druge in jih bogati. 
Če naj izobraževanje uspe v svo-
jih številnih nalogah, mora biti 
organizirano v sklopu štirih te-
meljnih načinov učenja, ki bodo 
v človekovem življenju nekakšni 
stebri znanja:
- učiti se, da bi vedeli,
- učiti se, da bi znali delati,
- učiti se, da bi znali živeti v 

skupnosti,
- učiti se biti.
Učiti se, da bi vedeli zahteva 
pridobitev osnov za razumevanje. 
Splošna izobrazba je nekakšen 
potni list za vseživljenjsko izob-
raževanje. Daje osnove za učenje 

in tudi željo po njem. Splošna iz-
obrazba vzpostavi stike z drugimi 
govoricami in znanji, omogoča 
sporazumevanje, vodi v plodno 
sodelovanje med vedami. 
Učiti se, da bi znali delati po-
meni, da bi znali ustvarjalno de-
lovati v svojem okolju. Poleg 
usposabljanja za poklic mora iz-
obraževanje razvijati sposobnosti 
za ustvarjalne pobude in priprav-
ljenost za prevzemanje tveganja, 
usposobljenosti za ravnanje v ne-
predvidljivih razmerah in navaja-
ti na skupinsko delo.
Učiti se, da bi znali živeti v 

skupnosti, da bi znali prispeva-
ti svoj delež in sodelovati z dru-
gimi ljudmi.  Učiti se biti izhaja 
iz prvih treh stebrov in jih dvi-
ga na višjo raven. Pomeni sposo-
bnost ravnati vedno bolj neod-
visno, razsodno in odgovorno ter 
pomeni dobro poznavanje sebe.
Vsak od štirih stebrov je del zve-
ze, ki jo mora izobraževanje vzdr-
ževati, če naj drži ena lepših defi-
nicij izobraževanja: izobraževanje 
je nenehen proces bogatenja zna-
nja in spretnosti in – morda celo 
v prvi vrsti – tudi izjemno sred-
stvo za oblikovanje osebnosti in 
odnosov med posamezniki, sku-

Izobraževanje 
pri odraslih ni 

samo pridobiva-
nje znanja, je tu-

di stvar srca.  Če 
je izobraževa-

nje neosebno, je 
prej strošek kot 
naložba.  Zato je 

pomembno, da 
ima posamez-

nik v procesu iz-
obraževanja ob-

čutek, da smo 
se mu posebej 
posvetili.  Raz-

voj in izobraže-
vanje pomeni-
ta, da moramo 
izboljšati delo-
vne procese in 
spoznavati lju-

di okoli sebe. 
Spreminja se 

tudi narava iz-
obraževanja, ki 
postaja vseživ-

ljenjska in vse 
bolj osebnost-

na.

Z ene od delavnic za nadzornike
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KADROVSKO-SPLOŠNO PODROČJE – Izobraževanje

pinami in narodi. (Delors J.: Uče-
nje: Skriti zaklad) 

Smo se v podjetju približali 
ciljem in poslanstvu 
izobraževanja tudi v tej 
luči?

Naj poskusimo naše »delovanje« 
prikazati kot posamezne »ste-
bre« in končno kot povezano ce-
loto omenjenih štirih temeljnih 
vrst učenja. Učiti se, da bi vede-
li - V prvem stebru bi statistično 
našli: 60 študentov ob delu, 142 
štipendistov premogovnika v de-
vetih študijskih programih, 65 di-
jakov in študentov na obveznih 
praksah.
Učiti se, da bi znali delati - Za 
uspešno delovanje podjetja je 
nadvse pomembno izobraževanje 
in usposabljanje sodelavcev:
- za potrebe proizvodnega pro-

cesa, za varno in uspešno 

delo z delovnimi sredstvi 

in napravami ter redno sez-

nanjanje z novostmi na po-

dročju temeljnih strokov-

nih znanj, 515 sodelavcev se 
je udeležilo notranjih izobraže-
vanj, s katerimi so nadgrajeva-
li temeljna znanja in pridobili 
nova. Večino internih izobra-
ževanj smo zaključili s prever-
janjem znanja.  Posebej smo 
pripravili seminar za ciljne sku-
pine nadzornikov, poslovodij, 
pripravnikov, učiteljev, inštruk-
torjev in izvajalcev praktičnega 
pouka, vodiče v muzeju… 

- za kakovost in ravnanje z 

okoljem, zastavljeni okoljski 
cilj, ohraniti izobraževanja so-
delavcev s področja ekologije 
na 33 odstotkov vseh zaposle-
nih, smo s 39,6 odstotka v ce-
loti realizirali oziroma presegli; 

- za komuniciranje in vodenje, 

za vodje do tretjega nivoja vo-
denja smo organizirali 48-urni 
trening Dale Carnegie in delav-
nico na temo Letni pogovori in 
ciljno vodenje, na temo Delo s 
strankami smo izvedli tri učne 
delavnice, za vodje in strokovne 
sodelavce smo pripravili izobra-
ževalno delavnico Javni nastop, 
za vodje projektov na kadrov-

skem področju smo organizira-
li delavnico Uspešno vodenje 
projektov, vodiči muzeja pre-
mogovništva pa so se udeležili 
izobraževanja na temo Konflik-
tne situacije pri delu vodičev;

- za ekonomsko poslovna zna-

nja, zaradi manjših skupin ali 
potrebe po specifičnih vsebi-
nah so se seminarjev in tečajev 
z bolj poglobljenimi ekonom-
skimi znanji sodelavci udeleže-
vali predvsem v zunanjih insti-
tucijah; 

- za tuje jezike, organizirali smo 
tečaj angleške poslovne komu-
nikacije, osnovni tečaj nem-
ščine za vodiče muzeja in so-
delavce strokovnih služb ter 
individualne tečaje nemške po-
slovne komunikacije za 59 so-
delavcev; 

- za računalnišvo, v sodelovanju 
s Šolskim centrom Velenje in 
z našimi predavatelji smo orga-
nizirali tečaje Worda, Excela, 
Power Pointa, AutoCada, tečaj 
MS Project in elektronske poš-
te za 141 sodelavcev.

Zaradi uvedbe novega informa-
cijskega sistema je potekalo od 
januarja do junija lani izobraže-
vanje za MFG/PRO, ki je trajalo 
skupaj 1.258 ur.
Učiti se, da bi znali živeti v skup-
nosti - Tretjemu izobraževalnemu 
stebru bomo težko dali ime z na-
števanjem seminarjev po imenu. 
Vanj bi spadal celoten sklop iz-
obraževanja za komuniciranje in 

vodenje iz drugega stebra, posa-
mezne »mehke«vsebine iz prve-
ga stebra in številna izobraževa-
nja naših sodelavcev v zunanjih 
institucijah.
Učiti se biti - Izobraževanje z na-
menom biti je obrodilo sadove. 
Uvrstili smo se med 10 najboljših 
slovenskih podjetij, ki sistematič-
no investirajo v znanje in skrbi-
jo za izobraževanje zaposlenih in 
prejeli priznanje TOP10.
Podjetje je pristopilo k uvajanju 
standarda USP S10 – učeče se 
podjetje, katerega temeljni na-
men je dati znanju kot strateške-
mu in razvojnemu viru ustrezen 
pomen. Učeče se podjetje teme-
lji predvsem na nenehnem in si-
stematičnem učenju vseh zapo-
slenih.
V letu 2004 je naše podjetje s 
projektom »Ali delam dovolj var-
no« dobilo laskavi naslov za naj-
boljši HRM projekt v letu 2004.
Najbrž ni naključje, da ima naše 
podjetje ravno štiri strateške ci-
lje, ki so, nekoliko poenostavlje-
no, lahko štirje stebri naše trd-
nosti in obstoja. Stebri so tudi v 
simbolnem pomenu naš razpo-
znavni znak in predstavljajo var-
nost. Za obstoj in varnost je po-
trebno veliko (pravega) znanja 
vseh, ki so vključeni v procese, ki 
jih podjetje obvladuje. Zato in za 
to se moramo izobraževati! Izob-
raževanju je namenjena tudi vsa-
ka številka našega Rudarja. 

Majda Lampret, Natalija Lah
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Koncept Učeče se podjetje siste-
matično in načrtno uvaja orga-
nizacijsko kulturo sprememb, ki 
temelji na znanju, podjetništvu, 
inovativnosti, kakovosti, timske-
mu delu in partnerskih odnosih, 
kar omogoča podjetju učinkovi-
tejše doseganje ciljev. 
Podjetja, ki so se odločila za pri-
dobitev standarda USP S10, vidijo 
v zaposlenih ter v njihovih vred-
notah in znanju temeljno mož-
nost za povečanje svoje uspešno-
sti. Učeče se podjetje temelji 

predvsem na nenehnem in si-

stematičnem učenju vseh za-

poslenih. 

V čem se učeče se podjetje raz-

likuje od klasičnega podjetja?

V tem, da:
- temelji na kreiranju znanja,
- prek skupin in timov vzpostav-

lja ravnovesje sposobnosti ljudi 
za kreativnost,

- zagotavlja hiter in učinkovit 
transfer znanja skozi vse dele 
podjetja,

- sistematično išče, pridobiva in 
preizkuša nova znanja in nove 
pristope v praksi,

- se uči iz lastnih uspehov in na-
pak, iz lastnih in tujih izku-
šenj,

- sistematično rešuje probleme.
Učeča se podjetja dosegajo kon-
kurenčno prednost predvsem za-
to, ker so sposobna na izviren 
način kombinirati notranje vire 
in sposobnosti, v prvi vrsti raz-
položljiva znanja, sposobnosti, 
akumulirane izkušnje oz. opti-
malno uporabiti kompetence za-
poslenih. 
Glavna konkurenčna prednost 
je zmožnost podjetja, da se uči 
in spreminja hitreje kot ostali. 
Učenje v tem smislu pomeni tu-
di ustvarjanje inovacij, saj samo 
učenje preprosto ne zadostuje 
več. Bistvo prihodnjega poslovne-
ga uspeha se skriva v inovaci-
jah, torej v odkrivanju novih po-
ti v proizvodnji, storitvah, novih 

možnostih na trgu in zadovolje-
vanju potreb kupcev, potrošni-
kov, strank. 
Standard USP S10 spodbuja in 
hkrati zavezuje podjetja, da red-
no preverjajo stopnjo napredka 
zaposlenih z vidika njihovih spo-
sobnosti (kaj zmorejo), znanja 
(kaj znajo), motivacije (kaj želi-
jo) in vrednost (kaj menijo, da je 
prav). 

Slovar ključnih besed

Iz gradiva Standard USP S10 
smo povzeli slovar ključnih be-

sed, ki jih organizacija najpogo-
steje uporablja na poti k učeče-
mu se podjetju. 
Management pomeni koordina-
cijo človeških, materialnih in fi-
nančnih virov s cilji podjetja, po-
vezovanje podjetja z zunanjim 
okoljem in odzivanje na potrebe 
podjetja, razvijanje podjetniške 
kulture, kar pomaga doseči indi-
vidualne in skupne cilje, učinko-

vito opredeljevanje nalog, kot so 
načrtovanje, organiziranje, vode-
nje, spremljanje ter kontroliranje 
in izpeljava različnih poslovnih 
dejavnosti razvojne, informacij-
ske in odločitvene narave. 
Management kot dejavnost je ne-
nehno pridobivanje znanja in iz-
kušenj ter prenašanje tega na so-
delavce v podjetju. Doseganje 
ciljev v skupini, timu, ne gre brez 
vplivanja, le-to pa naj bi temelji-
lo na znanju, ne na prisili. Zato 
razvijamo lastno učenje in učenje 
drugih.
Vodenje je sposobnost vplivanja, 
spodbujanja in usmerjanja sode-
lavcev k doseganju želenih 
ciljev.
Vizija je celovita struktura osnov-
nih dolgoročnih teženj podjet-
ja. Predstavlja tudi zamisel nove, 
zaželene podobe v prihodnosti. 
Skupna vizija je krmilo za urav-
navanje smeri procesov učenja. 
Pomaga, da odvržemo stare men-
talne modele in se oprimemo no-

USP S10 – Učeče se podjetje

V eni izmed 
prejšnjih številk 

Rudarja smo 
vas seznanili, da 

je Premogov-
nik Velenje pri-

stopil k pridobi-
vanju standarda 

USP S10 – Uče-
če se podjetje. 

Na področju  iz-
obraževanja in 
usposabljanja 

zaposlenih smo 
si tako postavi-
li nove izzive in 

priložnosti. 

Ustvarite močan tim 
- Izberite prave ljudi. Vključite tiste z dobrim znanjem, inte-
resi, izkušnjami, zmožnostjo vzpostavljanja dobrih medosebnih 
odnosov, veseljem do dela v skupini in pripravljenostjo na so-
delovanje.
- Ustvarite timsko atmosfero. Postavite osnovna pravila vede-
nja, cilje in poti do njih, s člani se pogovorite, kako boste spre-
jemali odločitve, postavljali cilje in reševali probleme. Ustvariti 
morate kreativno sodelovanje, ki je zelo pomembno za uspeh ti-
ma. Jasno izrazite cilje in definirajte odgovornosti. 
- Članom tima dajte pooblastila. Timi dosežejo največ, ko ima-
jo pooblastilo, da opravijo določeno delo. Ponavadi je najbolje, 
kar lahko naredi management, da se ne vmešava v delo tima. 
Omogočite timu dobre delovne razmere in dovolj časa za oprav-
ljanje nalog.
- Komunikacija je pomembna. Članom tima dajte osnovne na-
potke o rutinski komunikaciji v timu. Za krepitev dobrih odno-
sov v timu je pomembno biti ves čas v stiku s člani. 
- Delu v timu dajte pomembno mesto. Pohvalite in nagradi-
te tiste posameznike, ki so bili uspešni pri timskem delu. Vrsta 
nagrade ni toliko pomembna kot to, da je pohvala vidna vsem 
članom tima.

Dale Carnegie
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vih s primernim optimizmom. 
Osnova skupne vizije je sistem-
sko mišljenje, osebno mojstrstvo 
(osebna rast in razvoj), motivira-
nost in ustvarjalnost. Skupna vi-
zija raste iz osebnih vizij. 
Človekove zmožnosti (kompe-
tence) so vse sposobnosti upora-
be znanja in druge zmožnosti, ki 
so potrebne posamezniku, skupi-
ni ali podjetju, da učinkovito in 
uspešno ter v skladu s standardi 
delovne uspešnosti izvrši delovno 
nalogo, opravi ali odigra vlogo v 
poslovnem procesu. Kompeten-
ce obsegajo znanja, veščine, spre-
tnosti, osebnostne in vedenjske 
značilnosti, prepričanja, vredno-
te, samopodobo ipd. Človek bo 
pri svojem delu uspešen in učin-
kovit glede na svoje znanje, spo-
sobnosti in motivacijo, oziroma 
ne bo aktiven, če aktivnosti ne 
zna izvesti, je ne more ali noče. 
Timsko delo predstavlja način 
organiziranja in delovanja tima 
(skupine), ki temelji na vključe-
vanju najboljših sposobnosti po-
sameznika za doseganje skupnih 
ciljev tima. Poraja večje medse-
bojno zaupanje, omogoča hitrej-
šo osebno rast in širi pogled na 
podjetje. 
Znanje je celota naučenih člove-
kovih zmožnosti, ki jih posamez-
nik pridobi v procesu učenja in 
ki mu omogočajo razumevanje 
zato, da bi znal reševati že znane 
in tudi neznane probleme. Prak-
so razvijanja in ohranjanja kon-
kurenčnih prednosti omogoča 

znanje posameznika, znanje sku-
pin, organizacijsko znanje in me-
dorganizacijsko znanje. 
Učenje prestavlja procesiranje 
informacij v znanje. Učenje pred-
stavlja vsako obliko dejavnosti 
posameznika ali skupine ljudi, s 
katero dosežemo spremembe v 
njihovem vedenju, ki se nanašajo 
na spoznavne, socialne, poslov-
ne ali delovne sestavine. Učenje 
je tesno povezano z izobraževa-
njem in usposabljanjem. Izobra-
ževanje se nanaša na pridobiva-
nje znanja, izobrazbe za določeno 
delo, poklic. Usposabljanje pa je 
zasnovano na oblikovanju sposo-
bnosti, spretnosti, navad, ki jih 
posameznik potrebuje za izva-
janje določenega dela, nalog ali 
vlog. Učenje ni samo pridobiva-
nje znanj, spretnosti, navad, am-
pak tudi njihovo povezovanje, 
prilagajanje ter uresničevanje v 
praksi. Učenje zajema sestavine 
izobraževanja in usposabljanja. 
Izobraževanje zajema tudi sesta-
vino usposabljanja. Učenje v USP 
je praviloma organizirano učenje 
in sodi med ključne procese. 
Gospodarjenje z znanjem obse-
ga celoten proces managementa 
znanja od faze razvoja, pridobiva-
nja, distribucije do uporabe zna-
nja in merjenje učinkov naložb v 
znanje. Zakladnica znanja pred-
stavlja na določen način organi-
ziran zbir ključnih znanj podjetja. 
Mreža in sistemi znanja pred-
stavljajo opredeljene – formali-
zirane načine prenosa znanja v 

podjetju, za kar se lahko uporab-
lja informacijska tehnologija, tim-
sko delo, mentorstvo, predstavit-
ve, itd. Prenos znanja v prakso 
pomeni možnost uporabe in pre-
tvorbe novih znanj v izdelke in 
storitve.
Inovativnost temelji na reševa-
nju nerešenih problemov in raz-
vijanja edinstvenih in kreativnih 
rešitev.
Organizacijska (podjetniška) 

kultura so značilne oblike obna-
šanja ljudi, ki delujejo v podjetju. 
Kultura izhaja iz vrednot, ki jih 
osvoji velik del ljudi v podjetju. 
Pomembno vlogo pri nastajanju 
in razvoju kulture imajo osebno-
sti s statusi moči (vodje) oziroma 
tiste, ki so drugim za zgled. 
ABC sistem je dolgoročni sistem 
pridobivanja novih znanj (A) in 
novih vrednot (B); sistem je pri-
meren za uvajanje hitrih spre-
memb oziroma kot pomoč pri 
izgradnji kompetentnih sodelav-
cev. 
Vplivni udeleženci so strateški 
akterji določenih procesov, pogo-
sto tudi nosilci strateških inter-
esov.  
Notranje podjetništvo je orga-
nizirana politika in praksa, ki 
vzpodbuja zaposlene, da »svoje« 
zamisli (projekte) preizkusijo na 
trgu. 
Sistem je celota med seboj pove-
zanih struktur in procesov, npr. 
sistem motiviranja, komunicira-
nja. 

Natalija Lah, Majda Lampret
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Prvi rojstni dan

Hčerinska druž-
ba RGP d.o.o., 

rudarski grad-
beni programi, 

je 1.  januarja le-
tos prebrodila 

ustanovno leto 
svojega obsto-

ja in lahko reče-
mo, da uspešno. 

V letu svojega 
delovanja je iz-

vedla nekaj od-
mevnih projek-

tov, dosegla 
prepoznavnost 

v slovenskem 
prostoru in si za-

črtala usmerit-
ve v prihodnost.

Družba RGP je bila formalno 
pravno ustanovljena 1. januar-
ja  2004. Ustanovitelja in lastni-
ka RGP sta Premogovnik Vele-
nje d.d. (64%) in HTZ I.P. d.o.o. 
(36%). Dolgoročni namen usta-
novitve RGP je bil, skladno z 
upadanjem osnovne dejavnosti 
Premogovnika Velenje, zagotovi-
ti kvalitetna delovna mesta izven 
eksploatacije premoga, hkrati pa 
sprotno s prestruktuiranjem Pre-
mogovnika Velenje prenesti trže-
nje svojega znanja in tehnoloških 
zmožnosti na zunanje trge že v 
kratkoročnem obdobju.
RGP je nastal s povezavo treh 
obstoječih enot znotraj poslovne-
ga sistema, ki so imele v tem ča-
su za zunanje tržišče zanimive in 
med seboj skladne programe, to 
je kamnoloma Paka, betonarne 
in PC Rudarske gradbene storit-
ve, ki se je že izoblikoval na ste-
kleni direkciji v centru Velenja.
Število zaposlenih v lanskem letu 
je bilo 41, od tega v kamnolomu 
(OE Proizvodnja kamenih agre-
gatov) 14, betonarni (OE Proiz-
vodnja betonskih proizvodov) 10 
in OE Rudarske gradbene storit-
ve z OE Uprava 17.
Širše vodstvo RGP sestavljajo:
- direktor: mag. Marjan Hudej, 

univ. dipl. inž. rud.,
- tehnični direktor: Franc Riček, 

inž. grad.,
- vodja tehnološko-komercialne 

službe: Ivan Pečovnik, univ. 
dipl. inž. rud.,

- vodja finančne službe: Ivan 
Hozjan, oec.,

- tehnični vodja kamnoloma: 
Maksimiljan Sušec, rud. teh.,

- vodja betonarne: Uroš Riček, 
grad. teh.,

- vodja sistema kakovosti: Slavica 
Pogorelčnik, inž. rud.,

- vodje projektov: Miran Hudour-
nik, univ. dipl. inž. rud., Sreč-
ko Lednik, inž. rud., Matjaž Te-
pež, inž. rud.

Konec leta 2004 se je upokojil 

dolgoletni direktor kamnoloma 
Branko Pohar. Upravni prosto-
ri RGP so v drugem nadstropju 
steklene direkcije na Rudarski 6, 
Velenje. 

Kratka predstavitev 
dejavnosti poslovnih enot 
RGP

Osnovna dejavnost OE Proizvod-
nja kamenih agregatov (kamno-
lom Paka) je pridobivanje pe-
skov in kamenih agregatov za 
proizvodnjo vseh vrst betonov. 
Kamnolom je opremljen z vrtal-
no minersko tehniko, nakladalno 
odvoznimi stroji ter drobilno se-
jalnimi napravami.
OE Proizvodnja betonskih proiz-
vodov (betonarna) pripravlja in 
prodaja vse vrste mokrih beto-
nov, pripravljenih gradbenih malt 
in suhih betonskih mešanic za 

brizgane betone. V ta namen ima 
v NOP objekte za pripravo mo-
krih betonov ter avtomatizirano 
mešalnico za pripravo in pakira-
nje suhih betonskih mešanic ter 
linijo za proizvodnjo in pakiranje 
pripravljenih betonskih malt.
OE Rudarske gradbene storit-
ve izvaja različne projekte na šir-
šem tržišču na področju tunelo-
gradnje, cestogradnje, železnic, 
izgradnje in obnove hidroelek-
trarn, zapiralna dela v rudnikih, 
minerska in rušitvena dela, geo-
tehnična dela...
V OE Proizvodnja kamenih agre-
gatov so lani proizvedli ter pro-
dali 311.417 ton peskov in agre-
gatov.
OE Proizvodnja betonskih pro-
izvodov je izdelala in proda-
la 21.765 m3 mokrih betonov 
in 11.844 ton pripravljenih malt 
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pod lastno blagovno znamko 
TORMALT in suhih betonskih 
mešanic.
OE Rudarske gradbene storitve 
pridobiva delo na osnovi ponudb 
prek javnih razpisov. V tehnolo-
ško komercialni službi smo lani 
izdelali prek 120 ponudb, 18 od-
stotkov smo jih uspešno realizira-
li in pridobili posel. 
Od večjih projektov izvajamo de-
la v raziskovalnem rovu v Šent-
vidu pri Ljubljani, Jet Grouting 
na gradbišču hidroelektrarne Bo-
štanj, pri utrjevanju brežin pri iz-
gradnji avtocest na Dolenjskem 
in Primorskem, izvajamo zapiral-
na dela v rudniku Senovo, zašči-
to gradbenih jam v več projektih, 
rekonstrukcijska dela v Pivovarni 
Laško, pripravljamo študijo odpi-
ranja premogovnikov v Makedo-
niji. 

Kot korak naprej v letu 2004 
štejemo nakup in zagon novega 
stroja za vrtanje in zemeljsko in-
jektiranje C8.
Uspešno in hitro smo zgradili 
nov most čez reko Pako pri kam-
nolomu, ker se je stari zaradi do-
trajanosti zrušil. 
Po finančni plati smo v letu  2004 
dosegli skupno realizacijo dohod-
ka v višini prek 1,5 milijarde SIT, 
od tega OE Proizvodnja kamenih 
agregatov 297 mio SIT, OE Pro-
izvodnja betonskih proizvodov 
450 mio SIT in OE Rudarske 
gradbene storitve 760 mio SIT. 
Poslovanje družbe RGP v letu 20-
04 je bilo pozitivno. Ocenjen do-
biček za leto 2004 je nekaj pod 
60 milijonov SIT.
Uspešni smo bili tudi pri uve-
ljavljanju kakovosti po zahtevah 
standardov SIQ.

V letu 2005 bomo nadaljeva-
li z začrtano poslovno politiko, 
skladno z usmeritvami poslovne-
ga sistema Premogovnik Velenje 
znotraj HSE. Za področje kamno-
loma moramo okrepiti aktivnosti 
za odkup zemljišč ter posodobi-
tev tehnološkega parka in proiz-
vodnje.
Zahteven projekt, ki je že v teku, 
je investicija v novo betonarno v 
NOP, ker je stara že dotrajana in 
ne dosega več zahtevanih stan-
dardov kvalitete betona.
Od zunanjih projektov si bomo 
prizadevali za pridobitev poslov 
pri izgradnji novih hidroelek-
trarn (HE Avče na reki Soči, HE 
Blanca in Krško na spodnji Sa-
vi), pri rekonstrukcijah obstoje-
čih hidroelektrarn (HE Vuhred, 
HE Doblar) in možno tudi NEK. 
Sodelovali bomo tudi v sklopu 
avtocestnega programa, pri zapi-
ralnih delih v rudnikih, večjih in-
vesticijah v Savinjsko–šaleški re-
giji (izgradnja čistilne naprave, 
gospodarskih objektov) ter pri 
poslih, pridobljenih prek javnih 
razpisov, tudi na področju bivše 
Jugoslavije.
Planiramo tudi pridobitev certi-
fikatov SIQ za področje RGP. Fi-
nančno realizacijo načrtujemo 
malo višjo kot lani, in sicer skup-
no 1,745 milijarde SIT.
Družba RGP še naprej vidi svojo 
bodočnost v povezavi s poslovnim 
sistemom Premogovnik Velenje 
in HSE. Povezanost z matičnim 
podjetjem Premogovnik Velenje 
je potrebna zaradi zagotavljanja 
tehnične podpore pri izvedbi ru-
darskih gradbenih del, organizi-
ranost znotraj Holdinga Sloven-
skih elektrarn pa nam omogoča 
tudi dostope na širše tržišče. V 
prihodnosti planiramo osvajanje 
novih tehnologij in novih marke-
tinških znanj. Pomembna usme-
ritev je tudi stalno izobraževanje 
vseh zaposlenih.

Ivan Pečovnik
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POVEZANE DRUŽBE – PLP nagradil najboljša delavca

Uspešni delavci ustvarjajo 
uspešno podjetje

Podjetje lah-
ko ima še ta-

ko sodobne in 
zmogljive stro-
je, vendarle jih 

upravljajo ljud-
je.  In od njihove 

prizadevnosti je 
odvisno, kako 

bodo stroji izko-
riščeni, učinko-
viti.  V PLP zato 

uporabljajo raz-
lične načine mo-

tiviranja zapo-
slenih za boljše 

delo.

»S posodobljanjem opreme smo v 
letu 2003 v primerjavi z letom 20-
02 povečali proizvodnjo za okoli 
30 odstotkov, v letu 2004 ponov-
no za skoraj tak odstotek, uvedli 
smo tretjo delovno izmeno. 
Zdaj je rezerve, izboljšave treba 
najti še v delu ljudi,« pravi Dam-

jan Lesnjak, univ. dipl. inženir 
lesarstva, ki se je v PLP leta 20-
03 zaposlil kot pripravnik, od 
septembra lani je inženir razvoja 
investicij in priprave dela, vklju-
čen pa je bil tudi v skupino, ki 
je lani jeseni izbrala najboljšega 
delavca.
Za kriterij so vzeli celoletno pov-
prečje osebnih akordov. Prvo me-
sto in naziv najboljšega delavca 
PLP v letu 2004 je dobil Vla-

do Podrzavnik, drugo mesto pa 
Aleš Pisanec. Prva nagrada je vi-
kend paket za dve osebi v Ter-
mah 3000, druga nagrada pa bon 
v vrednosti 15.000 SIT.
Lesnjak: »Sodelavci so imeli gle-
de tega ocenjevanja pozitivne in 
negativne pripombe, več je bil 
prvih, nekateri so po svoji izbi-
ri predlagali druge delavce. Za-
to bomo premislili, kako letos za-
staviti to ocenjevanje. Verjetno 
bomo enega delavca izbrali na 
način kot letos, drugega pa naj 
bi predlagali sodelavci.
Lani smo nekoliko spremenili tu-
di razmerje pri akordih. Prej je 
bilo razmerje med poslovanjem 
podjetja in uspešnostjo posamez-
nika 60:40, zdaj pa je nasprotno 
in prinaša uspešnost posamezni-
ka 60 odstotkov. Prepričani smo 
namreč, da uspešni delavci dela-
jo uspešno podjetje.«
Vlado Podrzavnik je naziv naj-
boljšega delavca sprejel kot pri-
znanje za ves trud, ki ga vlaga v 
svoje delo. 
Sicer pa se mu ne zdi, da izsto-
pa. Upa, da bo letos ta naziv pre-

jel kdo drug in želi da ga bi dobi-
lo čim več sodelavcev.
Po poklicu je gozdar in je 24 let 
zaposlen v PLP. Podjetje pozna 
do zadnjega kotička, v njem je 
opravljal že veliko del, sedaj pa 
je vodja razreza lesa. Delo je fi-
zično naporno, hrupno, prašno, 
zato uporablja zaščitna sredstva 
in upa, da te delovne razmere ne 
bodo preveč škodovale njegove-
mu zdravju. 
Tudi Aleš Pisanec zase ne meni, 
da je kaj posebnega: »Delam, saj 
za to hodim v službo. Trudim se 
dobro opraviti svoje delo. Delam 
pri razrezu lesa za palete. V PLP 
sem zaposlen 13 let, po poklicu 
sem lesar. Z delom v PLP sem za-
dovoljen, počasi obnavljamo stro-
je in povečujemo produktivnost. 
S sodelavci se dobro razumem.
Veseli me, da sem dobil to nagra-
do, še naprej se bom trudil dobro 
delati, upam pa, da bo to ocenje-
vanje spodbuda tudi sodelavcem, 
da se bodo trudili delati boljše.«

Boris Močilnik, direktor PLP: 
»Moja želja je, da bi si čim več 
delavcev na eni strani želelo pri-
dobiti naziv najboljšega delavca, 
na drugi strani pa, da bi jih čim 
več ta naziv tudi prejelo. 

Damjan Lesnjak: »Opremo po-
sodabljamo, k uspešnosti pod-
jetja pa lahko veliko prispeva-
jo tudi delavci.«

Vlado Podrzavnik: »V podjetju 
bi še marsikaj lahko izboljšali, 
tako pri učinkovitosti kot gle-
de delovnih razmer.«

Boris Močilnik: »Takšna nagra-
da naj pripomore k identifika-
ciji zaposlenih s podjetjem.«
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Najuspešnejše leto 
doslej

POVEZANE DRUŽBE – Poslovanje PLP v letu 2004

Lani so v PLP prodali za 788 mi-
lijonov SIT razrezanega lesa in 
palet, imeli pa so 765 milijonov 
SIT odhodkov. Poslovanje sprem-
ljajo na dveh segmentih: prodaji 
Premogovniku Velenje in za zu-
nanje kupce. Lani so prvič prido-

bili polovico prihodka pri drugih 
kupcih, in to je tudi njihov načrt 
za prihodnja leta. 
Na 8. strateško-poslovni konfe-
renci konec leta 2004 so smelo 
predstavili svoje načrte, da bo-
do količino lesa za Premogovnik 
ohranili na tem nivoju, da pa bo-
do povečevali proizvodnjo za zu-
nanje kupce. Načrtujejo, da bodo 
v prihodnje le še okoli 37 odstot-
kov realizacije dosegli s Premo-
govnikom.
PLP ima nekaj dobrih, stalnih 
kupcev, predvsem za proizvodnjo 
palet. »Ta program prinaša več 
kot 10 odstotkov prihodka, želi-
mo pa ga povečati. Zato smo se 
odločili za posodobitev proizvod-
nje z avtomatizirano linijo. Posel 
je zastavljen tako, da bo linija v 
lasti partnerja, mi pa bomo za-
gotovili prostor, material in delo-
vno silo. 
Sicer pa bo naša letošnja največ-
ja investicija lupilno-krojilna li-

nija. V skladu z okoljsko in dru-
go zakonodajo bo verjetno slej ko 
prej onemogočeno žaganje hlodo-
vine v lubju, ampak bo treba les 
najprej obeliti. 
V zagonu te linije vidimo tu-
di prihranke, in sicer pri nabav-

ni ceni hlodovine, saj potem lesa 
ne bodo merili in rezali gozdarji, 
ampak bo to opravil stroj.
Postavitev tega postrojenja bo za 
nas velik podvig, zdaj smo v fa-
zi projektiranja, z njegovo posta-
vitvijo pa bomo razbremenili de-
la viličariste in portalno dvigalo. 
Pomeni tudi avtomatizacijo ene-
ga dela naše dejavnosti, zato bo-
mo nekaj sodelavcev preusmerili 
v naš novi program, ki ga načrtu-
jemo, to je lepljenih konstrukcij-
skih elementov,« je povedal Bo-
ris Močilnik.
V PLP je zaposlenih 56, kadrov-
ska struktura pa je po mnenju 
direktorja primerna. Imajo uni-
verzitetnega diplomiranega inže-
nirja lesarstva, univerzitetnega 
diplomiranega ekonomista, dru-
gi pa imajo ustrezno strokovno 
izobrazbo, to so predvsem lesar-
ski tehniki.

Diana Janežič

»Če bi na gro-
bo ocenil poslo-
vanje PLP v letu 
2004 v primer-
javi z letom 20-
03, bi dejal, da 
smo lani poslo-
vali uspešno.  To 
ne pomeni, da 
smo dosegli na-
črtovane nalo-
ge, je pa družba 
PLP lani dose-
gla najboljši po-
slovni rezultat, 
odkar obsta-
ja, to je od le-
ta 1991.  Ustva-
rili smo skoraj 
25 milijonov SIT 
dobička,« je de-
jal direktor PLP 
Boris Močilnik.

To bi namreč pomenilo, da zapo-
slene zanima podjetje, v katerem 
delajo, da so mu pripadni, jim ni 
vseeno, kako se podjetje razvija 
in kako je uspešno, da so zado-
voljni s svojim delom. Nagrada 
za najboljšega delavca je kot ena 
od primernih oblik motiviranja, 
spodbujanja zaposlenih za boljše 
delo tudi možnost, da se vsak de-
lavec sam identificira s cilji pod-
jetja. Ni treba vedno gledati le 
na to, kaj se dogaja v drugih de-
lih poslovnega sistema, kajti vsa-
ko podjetje je specifična zgodba 
zase. Prav tega se bo treba na-
vaditi.
Tudi zaposleni v PLP si, tako kot 
verjetno povsod in to je normal-
no, želijo sprememb na bolje, in 
to hitro. Skušam jih prepričeva-
ti, da se veliko da doseči tudi 
na dolgi rok in z majhnimi kora-
ki, pri tem pa sta zelo pomemb-
ni njihovi iniciativnost in priza-
devnost.«

Diana Janežič

Aleš Pisanec: »Moja nagrada 
naj bo spodbuda za sodelav-
ce!«
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POVEZANE DRUŽBE – HTZ I.P.

Leto 2005 bo 
v podjetju HTZ 

Velenje, I.P., 
d.o.o., leto spre-

memb.  Priče-
li smo z upo-

rabo novega 
informacijske-
ga sistema, iz-

vajamo zelo za-
hteven projekt 
prestrukturira-

nja podjetja, sle-
dijo spremem-
be na področju 
inovacijske de-

javnosti in ne-
nazadnje precej 

sprememb bo 
tudi pri uvajanju 
procesa stalnih 

izboljšav. 

Proces stalnih izboljšav »20 
ključev« v letu 2005 

S projektom 20 ključev smo pri-
čeli v letu 2003, po uspešni prija-
vi na razpis za spodbujanje uva-
janja in nadgrajevanja celovitih 
sistemov stalnih izboljšav pri mi-
nistrstvu za gospodarstvo. 
Pred začetkom smo izvedli oce-
njevanje podjetja, na katerem 
smo zbrali 35,32 točke oziroma 
povprečno oceno 1,77. 
Zelo ambiciozno smo pričeli z 
uvajanjem treh temeljnih ključev, 
in sicer ključa 1, ki govori o čiš-
čenju in organiziranju, ključa 2, 
ki govori o organizaciji sistema in 
o ciljnem vodenju in ključa 3, ki 
govori o aktivnostih v delovnih 
skupinah. 
Bistvo ključa 1 kot enega izmed 
štirih stebrov sistema 20 ključev 
je, da z dosledno uporabo teh-
nik čiščenja in organiziranja de-
lo olajšamo, ne povečamo pa de-
lovnih bremen. 
Ključ naj bi bistveno povečal di-
namičnost in energijo delovnega 
mesta, tako da le-to postane pri-
jetno in funkcionalno. 
Ljudje naj bodo na svoja delo-
vna mesta ponosni. S tem se bo 
povečala tudi njihova produktiv-
nost. 
Osnovni cilji uvajanja ključa 2 so 
uskladitev upravljanja od zgoraj 
navzdol in od spodaj navzgor, ra-
cionalizacija organizacijske struk-
ture in usklajenost delovanja ce-
lotnega podjetja.
Aktivnosti majhnih delovnih 
skupin izkoriščajo naravno silo 
modrosti proizvodnih delavcev in 
ženejo naprej izboljšave na delo-
vnem mestu. 
Izboljšave, ki nastanejo ob aktiv-
nostih delovnih skupin, nastane-
jo tam, kjer se delo dejansko iz-
vaja. 
Za uspeh tega ključa je zelo po-
membna aktivna podpora vod-
stva in vzpodbujanje k predlo-

gom za izboljšave na delovnem 
mestu.
Leto 2004 je bilo za projekt dokaj 
neugodno, saj se je pojavljal sku-
pek dejavnikov in okoliščin, ki je 
močno vplival na proces uvaja-
nja. Kljub vsem težavam smo pri-
čeli z uvajanjem ključa 14, ki go-
vori o spodbujanju zaposlenih k 
izboljšavam, in ključa 16, ki govo-
ri o planiranju proizvodnje. 
Osnovni namen ključa 14 je na-
rediti delovno mesto enostavnej-
še, bolj pregledno in vzpodbujati 
izboljšave. Ključ je zelo tesno po-
vezan s ključema 1 in 3. 
Poglavitna metodologija pri tem 
ključu je organizacija delavnic za 
izboljšave in pooblaščanje zapo-
slenih za uvajanje izboljšav. 
Ključ 16 se ukvarja z načinom, 
kako naj organizacija zagotovi 
pravočasno dobavo kupcem s po-
močjo učinkovitega planiranja in 
kontrole procesov. 
V letu 2004 smo opravili ponov-
no ocenitev napredka enoletne-
ga dela. Zbrali smo 39,09 točke 
oziroma dosegli povprečno oceno 
 1,95, kar nam kaže napredek za 
7 odstotkov. 
Ministrstvo za gospodarstvo nam 
je na podlagi odlično pripravlje-
ne prijave na drugo fazo uvajanja 
sistemov stalnih izboljšav odobri-
lo finančna sredstva za leti  2004 
in 2005.

Zastavljene aktivnosti za 
letos

Zaradi prestrukturiranja podjet-
ja in kadrovskih sprememb v za-
dnjem obdobju je bilo februarja 
na ožjem kolegiju direktorja vod-
stvu predstavljenih nekaj zamisli 
in predlogov, kako nadaljevati z 
delom v letu 2005. 
Sprejetih je bilo nekaj predlogov, 
ki bodo pripomogli k vidnejšim 

in boljšim rezultatom pri uvaja-
nju procesov stalnih izboljšav. 
Potrjene so bile te aktivnosti 

po posameznih področjih:

- na področju ključa 2 »organiza-
cija sistema in ciljno vodenje« 
- sprejem enotnih ciljev podjet-
ja HTZ, razpršitev ciljev do naj-
nižje ravni vodenja, uveljavitev 
redne obravnave doseganja re-
zultatov na kolegiju direktorja,

- na področju ključa 3 »aktivnosti 
delovnih skupin« - preoblikova-
nje delovnih skupin na podlagi 
nove organiziranosti in možno-
sti vodenja organizacijskih vo-
dij, usposabljanje najnižje rav-
ni vodenja za vodenje delovnih 
skupin v vsaki organizacijski 
enoti, oblikovanje dveh vzorč-
nih delovnih skupin, in sicer 
ene v proizvodnji in ene v stro-
kovnih službah, priprava pred-
loga nagrajevanja rezultatov vo-
dij in članov delovnih skupin,

- na področju ključa 1 »čiščenje 
in organizacija« - več animacij 
za uporabo 5S orodja,

- na področju ključa 14 »spodbu-
janje zaposlenih k izboljšavam« 
- podpis novega pravilnika, iz-
delava novih blokov z obrazci 
za prijavo izboljšav, usposablja-
nje za vse organizacijske vodje, 
izdelava razpisa za usmerjene 
izboljšave,

- na področju ključa 16 »planira-
nje proizvodnje« - razpršitev si-
stema planiranja proizvodnje 
na več delov podjetja.

Zavedamo se pomembnosti pro-
jekta in tega, da je pred nami ve-
liko napornega dela, preden bo-
mo dosegli želene rezultate. 
Ampak nič zato, z voljo in s tr-
dim delom, sem prepričan nam 
bo to uspelo. 

Robert Krenker, 

koordinator projekta 20 ključev
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Kyotski protokol so države po-
godbenice, med katerimi je tu-
di Slovenija, sprejele na 3. zase-
danju (COP 3) decembra 1997 
v Kyotu na Japonskem. Od raz-
vitih držav protokola niso ratifi-
cirali Združene države Amerike, 
Avstralija in Monako. Združe-
ne države Amerike in Avstralija 
skupaj povzročajo več kot četr-
tino vseh emisij TGP, vendar bi 
po njihovem mnenju »ratifikacija 
protokola preveč negativno vpli-
vala na njihove ekonomije«! Pro-
tokol prav tako ne obvezuje držav 
v razvoju, med katerimi so tudi 
Kitajska, Indija in Brazilija, če-
prav te države prispevajo precej-
šen del emisij TGP.
Po Kyotskem protokolu naj bi dr-
žave podpisnice zmanjšale emisi-
je šestih najpomembnejših TGP 
(ogljikovega dioksida, metana, 
didušikovega oksida, halogenira-
nih fluoroogljikov, perfluorooglji-
kov in žveplovega heksafluorida), 
ki povzročajo segrevanje ozračja v 
Zemljini atmosferi. 
Po napovedih znanstvenikov naj 
bi se zato povprečne temperatu-
re do konca tega stoletja dvignile 
za 1,40C do 5,80C, kar bi povzro-
čilo spremembe vremena, letnih 
časov in druge klimatske spre-
membe. Na to nas opozarjajo že 
očitni zgodnji signali globalnega 
segrevanja: krčenje gorskih lede-
nikov, taljenje ledenikov na Ark-
tiki in Antarktiki, podaljševanje 
vegatacijske dobe rastlin, spre-
membe prihoda in odhoda ptic 
selivk, širjenje različnih vrst mr-
česa od ekvatorja proti poloma 
zemeljske oble...    
Največ TGP nastaja ob proizvod-
nji električne energije, predela-
vi fosilnih goriv ter v cementni 
in jeklarski industriji. V povpre-
čju naj bi se emisije TGP v prvem 
ciljnem obdobju 2008 –  2012 

zmanjšale za 5,2 odstotka glede 
na emisije v letu 1990. 
Slovenija je v času podpisa proto-
kola spadala med države v tran-
ziciji, zato smo si lahko izbrali 
bazno leto (1986), ko so emisi-
je znašale 20,6 milijona ton oglji-
kovega dioksida. Tako mora naša 
država zmanjšati emisije TGP v 
obdobju 2008 - 2012 za 8 odstot-
kov glede na leto 1986. 
Kyotski protokol predvideva za iz-
polnjevanje nacionalnih obvezno-
sti zmanjševanja TGP tako ime-
novane »kyotske mehanizme«, ki 
jih sestavljajo trgovanje z emisi-
jami in mehanizmi čistega razvo-
ja. Med slednje sodijo tudi čiste 
tehnologije izrabe premoga, na 
področju katerih potekajo različ-
ni raziskovalni projekti (podzem-
no uplinjanje premoga, aktivaci-
ja lesa, nizka vsebnost pepela v 
premogu, izkoriščanje metana iz 
sloja, možnosti ujetja in skladiš-
čenja CO2) tudi v Šaleški dolini. 
Skupaj jih opravljajo Premogov-
nik Velenje, Termoelektrarna Šo-
štanj, inštitut ERICo in podjetje 
Karbon.  
Slovenska vlada je leta 2003 spre-
jela operativni program zmanjša-
nja TGP. Iz tega programa je že 
uveljavila številne ukrepe, med 
drugim takso na emisije CO2, 
spodbude za gradnjo energetsko 

varčnih stavb in rabo obnovljivih 
virov energije, trgovanje z elek-
trično energijo in zemeljskim pli-
nom, s 1. januarjem letos pa smo 
vstopili tudi v evropsko shemo 
trgovanja z emisijami TGP.
Doseganje nacionalnih ciljev 
zmanjšanja emisij TGP pa ni od-
visno samo od ukrepov in spod-
bud države. K uspešnemu zmanj-
šanju emisij TGP in s tem k 
ohranjanju našega naravnega 
okolja lahko prispeva vsak izmed 
nas. Že z majhnimi sprememba-
mi ustaljenih vsakodnevnih na-
vad lahko preprečimo nastanek 
kar nekaj kilogramov ogljikovega 
dioksida na leto. 
Zato ugašajmo luči, kadar in kjer 
jih ne potrebujemo, omejimo ne-
potrebno pregrevanje vode, iz-
ključimo pečico deset minut pred 
koncem peke, izkoristimo toplo-
to kuhalne plošče, ki jo ta oddaja 
še nekaj minut po tem, ko jo iz-
klopimo, kadar je mogoče se po 
opravkih ali v službo odpravimo 
peš, s kolesom ali z javnim pre-
vozom… In seveda ne pozabimo 
v smislu prijaznega odnosa do 
okolja ter učinkovite in smotr-
ne porabe energije vzgajati naših 
otrok! Saj »kar se Janezek nauči, 
to Janez zna«, in tako bo ravnal 
vse življenje!

Klara Orešnik

POVEZANE DRUŽBE – ERICo

Od 16. februarja velja Kyotski 
protokol

16. februarja 
2005 je prete-
klo 90 dni od ru-
ske ratifikacije 
Kyotskega pro-
tokola in s tem 
je bil izpolnjen 
pogoj, da je ta 
dokument Okvi-
rne konvencije 
Združenih naro-
dov o podneb-
nih spremem-
bah (UNFCCC) 
postal tudi de-
jansko veljaven.
Ratificirati ga je 
moralo namreč 
zadostno števi-
lo držav pogod-
benic, ki skupaj 
v ozračje emiti-
rajo več kot 55 
odstotkov vseh 
emisij toplo-
grednih plinov 
(TGP).  
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DOGODKI - Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo

Predvsem so pregledali svoje delo 
v lanskem letu in si zastavil nalo-
ge za letos. Takole je svoje poro-
čilo podal poveljnik PIGD Bran-

ko Špeh! 
»Zaključujemo obdobje, za ka-
terega lahko rečemo, da je bilo 
uspešno. Tudi v letu 2004 smo 
se gasilci usposabljali enkrat te-
densko in tako obnavljali znanja 
taktičnega nastopa ob požaru ali 
drugih nesrečah in spretnosti pri 
uporabi opreme za gašenje in re-
ševanje. 
Veliko časa smo porabili za pre-
ventivno delo na objektih poslov-
nega sistema Premogovnik Vele-
nje. Skupaj z gasilci Velenja smo 
izvedli vajo na objekt DIK 301. 
Imeli smo eno intervencijo, in to 
v lakirnici remonta 3 ob požaru, 
katerega vzrok je bila napaka v 
električni napeljavi oziroma elek-
tro motorju. Požar so obvladali 
zaposleni v delavnici remonta 3.
Za  redne vaje smo porabili 1.052 
ur, za vzdrževanje gasilskega do-
ma in opreme 140 ur, za preven-
tivne preglede 252 ur, za požar-
ne straže in dežurstva 417 ur, za 
priprave na tekmovanja 456 ur, 
za alarme in intervencije 45 ur, 
za vaje z jamsko reševalno četo 

84 ur. Skupaj smo tako opravili 
2.446 ur gasilskih dejavnosti.
Udeležili smo se usposabljanja in 
taktične vaje v izobraževalnem 
centru na Igu. Izpostaviti je tre-
ba državno tekmovanje, ki je bilo 
v Kočevju. Tam so člani desetine 
B osvojili odlično 7. mesto in se 
s tem uspehom uvrstili v izbirno 
tekmovanje za olimpiado. 
Drugi rezultati pa so bili nasled-
nji! Na občinskem tekmovanju je 
desetina A osvojila 4. mesto in 
desetina B 1. mesto, na tekmova-
nju GERES v Zagorju ob Savi je 
desetina A zmagala, desetina B 
pa zasedla 3. mesto, na tekmova-
nju v Pesju je desetina A osvojila 
1. mesto in na tekmovanju v Ko-
karjah 3. mesto.«
In kakšen je plan dela za letos?
Svoje člane nameravajo usposab-
ljati na rednih vajah in izvesti 
taktične vaje na objektih poslov-
nega sistema Premogovnik Vele-
nje. Poskrbeli bodo za izvajanje 
preventivnih pregledov na vseh 
objektih poslovnega sistema po 
planu oziroma 2-krat letno. Izva-
jali bodo požarne straže in dru-
ge usluge za Premogovnik in nje-
gove hčere. 
Na vajah v požarnem rovu bodo 

sodelovali z jamsko reševalno če-
to. Predvideno je tudi izobraževa-
nje članstva, in sicer višjega gasil-
skega častnika, dveh tečajnikov 
za poveljnika gasilskega društva, 
dveh strojnikov in dveh nosilcev 
izolirnih dihalnih aparatov. 
V mesecu požarne varnosti name-
ravajo sodelovati na skupni vaji in 
pri pripravah taktičnih vaj na ob-
jektih poslovnega sistema. Ude-
ležili se bodo še usposabljanja in 
taktičnih vaj v izobraževalnem 
centru Ig in pripravili dve desetini 
za udeležbo na tekmovanjih. Po-
sebno skrb namenjajo načrtovani 
selitvi v nove prostore gasilskega 
doma NOP, organizirati pa name-
ravajo tudi kakšno družabno sre-
čanje in izlet članov. 
Predsednik društva Samo Žolger 
in poveljnik Branko Špeh sta se 
pred koncem srečanja še zahva-
lila najbolj prizadevnim članom, 
ki so lani največ časa prebili med 
gasilci. Tako so priznanja dobi-
li Simon Hudournik za 167 ur, 
Franc Grudnik za 150 ur, Gre-

gor Moškon za 141 ur, Miran 

Debelak za 105 ur in Karli Ko-

želj za 87 ur sodelovanja pri ga-
silskem delu.    

Dragica Marinšek

Gasilci v letu 2004 in letos

Gasilci Prosto-
voljnega indu-

strijskega gasil-
skega društva 

Premogovnik 
Velenje so se na 
svojem rednem 
letnem občnem 

zboru zbrali v 
soboto, 12. fe-

bruarja, zvečer 
v Gasilskem do-

mu Velenje.
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Na konferenci so osvetlili najpo-
membnejše dogodke, razmere in 
probleme, ki so lani vplivali na 
gospodarsko sliko in položaj de-
lavcev v Zgornji Savinjski in Šale-
ški dolini. 
Opozorili so na posledice steča-
jev, prisilnih poravnav, likvidacij 
in ukinjanja delovnih mest ter iz-
postavili probleme trajno presež-
nih delavcev, pravne varnosti za-
poslenih in nizkih povprečnih 
plač. 
Kot je povedal sekretar OO ZSSS 
Velenje Andrej Kranjc, je ob-
močna organizacija nudila priza-
detim delavcem ustrezno pomoč 
pri priglasitvi terjatev.
V Šaleški in Zgornji Savinjski do-
lini je v gospodarstvu in nego-
spodarstvu zaposlenih več kot 
25.000 delavcev, več kot polovi-
ca pa jih je organiziranih v ok-
viru velenjske sindikalne organi-
zacije. 
Po njenih podatkih je lani na ob-
močju upravnih enot Mozirje in 
Velenje ostalo brez dela 476 lju-
di, 3.032 je bilo iskalcev zaposlit-
ve, kar je blizu republiškega pov-
prečja, je pa zaskrbljujoče, da je 
med njimi več kot 30 odstotkov 
starih do 26 let.
Predstavniki sindikatov dejavno-
sti so opozorili tudi na padanje 
plač v primerjavi z republiškim 
povprečjem. Novembra lani je bi-
la povprečna bruto plača na ob-
močju UE Velenje 272.959 SIT, 
kar je 7 odstotkov manj od repu-
bliškega povprečja, na območju 
UE Mozirje pa je bila nižja kar za 
24 odstotkov (224.399 SIT), kar 
jih uvršča na rep v Sloveniji.
Na konferenci so predstavniki 
sindikatov izrazili tudi zaskrblje-
nost zaradi pravne varnosti zapo-
slenih in neupoštevanja zakona o 
delovnih razmerjih.
Ob tem je mag. Dušan Semo-

lič poudaril pomen socialnega 
dialoga med delodajalci in de-
lavci, posebej »ker se v Sloveni-

ji širi prepričanje o potrebnosti 
sprememb, ki izrazito favorizirajo 
interese kapitala. Različni finanč-
ni krogi (predvsem ameriški) že-
lijo zmanjšati pravice delavcev, 
da bi – kot trdijo - dvignili kon-
kurenčnost in povečali zaposlo-
vanje. Želijo odpraviti pogajanja 
na ravni panožnih kolektivnih 
pogodb in ohraniti le pogajanja 
na ravni podjetij, s čimer pa se iz-
razito streže interesu kapitala.
Vsemu temu nasprotujejo tudi v 
Evropski uniji, ki ima svoj mo-
del socialnega dialoga in vanj se 
vključuje tudi Slovenija. 
Leta 2003 smo sprejeli nov, mo-
deren in fleksibilen Zakon o de-
lovnih razmerjih. Sodelovanje 
med sindikati, delodajalci in dr-
žavo lahko zaustavi bogatenje bo-
gatih in siromašenje revnih,« je 
poudaril Semolič.
Predstavniki sindikatov so na-
to opozorili na konkretne težave 
v panogah, ki jih predstavljajo. 
Branko Amon, Sindikat kovin-
ske in elektro industrije, ki v re-
gijskem odboru združuje 5.000 
članov, je izpostavil stečaj Elek-
tronike, zaradi katerega je lani 
brez dela ostalo 324 delavcev. 
Opozoril je, da stečajni postopki 
potekajo prepočasi, in tako ste-
čajna ekipa s svojim dolgotraj-
nim delom in stroški še zmanjšu-
je stečajno maso.
Jože Janežič, SPESS, je predsta-
vil problematiko urejanja pravič-
nejše odmere dohodnine za delo-
vne invalide, s katero se omenjeni 
sindikat v Premogovniku Velenje 
ukvarja že 10 let in je sedaj pri-
pravil dokumentacijo za vložitev 
pritožbe glede ureditve tega po-
dročja v novem Zakonu od do-
hodnini na ustavno sodišče.
Branko Sevčnikar, Sindikat de-
javnosti energetike, je poudaril 
pomen in dobro delo ekonom-
sko-socialnega odbora na podro-
čju energetike, ki rešuje vse ak-
tualne zadeve med delodajalci in 

zaposlenimi. V energetiki so pre-
cej zmanjšali število zaposlenih, 
vendar ne z odpuščanjem, tem-
več upokojevanjem in prerazpore-
janjem delavcev. 
Socialna varnost zaposlenih je 
dobra, se pa, na primer v TEŠ, 
od koder je Sevčnikar, srečujejo 
z visoko povprečno starostjo za-
poslenih, kar že povzroča določe-
ne težave.
Gina Petrov, Sindikat tekstilne 
in usnjarsko predelovalne indu-
strije, je bila zaposlena v M-clu-
bu in je opozorila na nezakoni-
to odpuščanje v tem podjetju in 
na nasploh zelo neurejene razme-
re in slabe odnose med delavci in 
delodajalcem.
Majda Ernecl, Sindikat zdrav-
stva in socialnega skrbstva, je 
opozorila na težavne delovne raz-
mere (pretežno ženska delovna 
sila, triizmensko delo) in nizke 
plače v tej dejavnosti.
Samo Mastnak, Sindikat delav-
cev gradbenih dejavnosti, je pred-
stavil sindikalno organiziranost v 
Vegradu, kjer je med okoli 1.100 
zaposlenimi tudi 128 invalidov. 
Položaj vseh zaposlenih ni zavi-
danja vreden, saj so plače nizke, 
delovne razmere težke in le redki 
gradbeni delavci dopolnijo delo-
vno dobo na gradbišču. Zato bo-
do pričeli postopke za pridobitev 
beneficirane delovne dobe za po-
klice v gradbeništvu.
Sekretar OO ZSSS Velenje An-
drej Kranjc je ob koncu poudaril, 
da, k sreči, obstajajo tudi prime-
ri vzpostavitve dobrega socialne-
ga partnerstva, zlasti v podjetjih, 
kjer se zavedajo pomena graditve 
kakovostnih in strpnih odnosov.
Rezultati dobrega partnerstva se 
nedvomno pokažejo v boljših re-
zultatih poslovanja.

Diana Janežič

DOGODKI – Območna organizacija ZSSS Velenje

Lani je ostalo brez dela 476 ljudi
Območna orga-
nizacija Zveze 
svobodnih sin-
dikatov Slove-
nije je 27. janu-
arja pripravila 
konferenco, ki 
ji je poleg pred-
stavnikov sindi-
katov dejavno-
sti na območju 
prisostvoval tu-
di predsednik 
ZSSS mag. Du-
šan Semolič.
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DOGODKI – Letni sestanek aktiva invalidov

Številne aktivnosti za dobrobit 
invalidov

Konec februar-
ja so se na red-

nem letnem se-
stanku zbrali 

člani aktiva in-
validov poslov-

nega sistema 
Premogovnik 

Velenje.  Kot 
gostje so se jim 
pridružili Janko 

Lukner, direktor 
za kadrovsko-

splošno podro-
čje, Tomo Lip-

nik, predsednik 
sindikata, ter 

strokovna sode-
lavca Sonja Ku-

gonič in Dušan 
Zapušek.

Poročilo o delu v letu 2004 je po-
dal predsednik aktiva Drago No-

vak. Poudaril je, da je še vedno 
prioritetna naloga aktiva razreše-
vanje problematike glede plače-
vanja dohodnine iz nadomestila 
invalidom. Po tem, ko so na mi-
nistrstvu za finance dobili napo-
tek, da bo celotno zadevo razrešil 
novi zakon o dohodnini, a se to 
ni zgodilo, so ob pomoči strokov-
njakov iz Pravno informativnega 
centra Zveze delovnih invalidov 
Slovenije pripravili osnutek po-
bude za oceno ustavnosti nekate-
rih členov zakona o dohodnini.
Urejevanje te problematike bo 
njihova glavna naloga tudi letos, 
hkrati pa se bodo trudili za ures-
ničevanje zakona o poklicni re-
habilitaciji in zaposlovanju inva-
lidov ter kvotnega sistema in po 
potrebi organizirali posvete s to 
tematiko.
Pri svojih aktivnostih bodo še na-
prej tesno sodelovali z vodstvom, 
sindikatom, SPESS in strokovni-
mi sodelavci v Premogovniku ter 
Medobčinskim društvom invali-
dov in Zvezo delovnih invalidov 
Slovenije.
Na socialnem področju je aktiv 
invalidov sodeloval pri nudenju 
svetovalne in terapevtske pomo-
či delavcem, zdravstveni oceni 

delovnih mest, izvajanju projek-
tov Skrb za zdravega delavca in 
za znižanje bolniškega staleža in 
v pripravljalnem postopku za in-
validsko ocenjene delavce. Aktiv 
podpira izobraževanje invalidov, 
sodeluje pri pripravi programov 
za prekvalifikacijo invalidov v 
skladu z novo zakonodajo ter se 
zavzema za več primernih delo-
vnih mest za invalide in investici-
je v posodobitev delovnih mest.
Kot vsako leto so tudi lani v 
aktivu skrbeli za družabno in 
športno življenje članov. Organi-
zirali so enodnevni izlet po Do-
lenjski, udeležili so se seminar-
jev in mednarodnega simpozija v 
Portorožu ter sodelovali na raz-
ličnih tekmovanjih v organizaci-
ji MDI Velenje.
Na državnem prvenstvu v tenisu 
je bil Tadej Čosič drugi in Vejsil 

Fatič tretji. Na prvenstvu aktiva 
v kegljanju je zmagal Mile Ma-
tič, drugi je bil Džordže Tomič in 
tretji Franc Kramer.
Mirko Junačko je bil na medob-
činskem tekmovanju v streljanju 
drugi, na državnem tekmovanju 
pa tretji.
Veliko članov aktiva je tekmova-
lo na medobčinskem tekmovanju 
v šahu, najboljši je bil Ševket Če-
likovič. Kot vsako leto so se tu-
di lani udeležili mednarodnega 
avto rallyja in v spretnostni vož-
nji je Drago Novak zasedel drugo 
mesto. Na tekmovanju MDI Ve-
lenje v pikadu je bil prvi Vladi-
mir Maksimovič, Vejsil Fatič pa 
drugi. Invalidi tudi aktivno sode-
lujejo v vseh športnih panogah 
in prireditvah, ki jih organizira 
športno društvo podjetja.

Diana Janežič

Število invalidov konec leta 2004

podjetje štev. invalidov
Premogovnik Velenje 135
GOST 7
Habit 4
PLP 7
RGP 2
Telkom sistemi 2
HTZ 484
Skupaj poslovni sistem 642
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KULTURA 

85 let moškega pevskega 
zbora Kajuh

Skromni zapisi 
o delovanju Ve-
lenjskega pev-
skega društva, 
katerega tradi-
cijo je prevzel in 
jo še danes ne-
guje moški pev-
ski zbor Kajuh, 
kažejo, da je 
društvo zače-
lo delovati leta 
1920.

Pobudo zanj sta dala Karel Po-
točnik in Starčič, za pomoč pri 
ustanavljanju zbora in pevskega 
društva pa prosila Frana Koru-
na Koželjskega, tedanjega prizna-
nega domačega glasbenika, kom-
ponista zborovskih, klavirskih in 
orkestralnih del. Slednji je postal 
pevovodja novega zbora in ga vo-
dil skoraj dve desetletji.
K večjemu razmahu petja sta pri-
pomogla povojna dirigenta Janko 
Lukman in Rihard Beuerman ter 
Ludvik Glavnik, ki je bil umetni-
ški vodja zbora skoraj poldrugo 
desetletje. Za njim so bili pevo-
vodje Marjan Kozmus (1963/64), 
Zmago Frankovič (od 1972), 
Alenka Mlinšek in Janez Kolerič 
(od 1994). Od leta 2003 zbor vo-
di Andrej Fišer.
Ob pevovodjih so se, seveda, me-
njali tudi člani zbora, pa tudi 
njegovo ime, a od konca 50. let 
prejšnjega stoletja ima zbor da-
našnje ime. 
Pevci nastopajo na različnih pri-
reditvah, prirejajo samostojne na-
stope in z gosti ter so gostje dru-

gih pevskih sestavov doma in tudi 
v tujini. Posebej veliko sodelujejo 
s pevci ob naši severni meji.
»Kajuhovci« se lahko pohvalijo z 
mnogimi priznanji in nagradami. 
Leta 1969 so si pripeli Kajuhovo 
nagrado, prejeli so več Napotni-
kovih priznanj, Napotnikovih in 
Gallusovih značk, diplom in dru-
štvenih priznanj. Leta 1997 so 
prejeli Gallusovo listino.
Njihovo delovanje financirata 
Premogovnik Velenje in Zveza 
kulturnih organizacij ter spon-
zorji, ki se jih trudijo pridobiti za 
vsako prireditev posebej. Če bi 
imeli več sredstev, bi lahko tudi 

več nastopali, predvsem na raz-
ličnih tekmovanjih, in gostovali.
Danes v zboru poje 20 članov, 
med njimi je nekaj mlajših, ne-
kaj pa tudi takšnih z več dese-
tletnim stažem. Med njimi je ve-
liko upokojenih rudarjev. Vedno 

so veseli novih članov in tudi 

ob tej visoki obletnici vabijo 

medse moške, ki radi pojejo. 
Vaje imajo dvakrat tedensko, ob 
ponedeljkih in četrtkih ob 19. uri 
v Domu kulture, kjer imajo svo-
jo pevsko sobo. Njihov pevski re-
pertoar je zelo pester in obsega 
vse zvrsti glasbe.                  dj

Moški pevski zbor Kajuh 

vabi 
na koncert ob 85-letnici delovanja, in sicer v soboto, 19. marca 2005, 
ob 19.30 v orgelski dvorani Glasbene šole Velenje.
Kot gostje bodo nastopili pevci okteta Suha iz Suhe na avstrijskem Koro-
škem, na koncertu pa bodo podelili tudi priznanja nekaterim svojim čla-
nom z najdaljšim pevskim stažem ter zaslužnim podpornikom zbora.
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Tudi doma bodimo zbrani pri 
vsakem delu

ALI DELAM DOVOLJ VARNO - živim in delam varno

Previdno v kopalnici

Padci zaradi zdrsa v kopalni ka-
di ali v kabini za prhanje so med 
najpogostejšimi nezgodami v ko-
palnici. Morda je tudi talna povr-
šina v naši kopalnici iz materiala, 
ki drsi. Padce najbolj učinkovito 
preprečimo, če na tla položimo 
obloge z gumijasto podlago, ki 
preprečuje drsenje.
Varnost bo večja, če bomo na ste-
no nad kopalno kadjo in v ka-
bini za tuširanje pritrdili ro-
čaje za oporo pri vstopanju in 
izstopanju, v pomoč pa nam bo-
do tudi med kopanjem. Var-
nost med prhanjem nam zago-
tavlja tudi preklopni sedež, ki 
ga lahko pritrdimo na steno. 
Uporaba tekoče tople vode je tu-
di lahko nevarna. Opeklinam za-
radi previsoke temperature vode 
se najlažje izognemo, če navadno 
pipo zamenjamo s termostatsko. 
Voda, ki priteče iz take pipe, ne 
preseže temperature, ki smo jo 
nastavili na temperaturni lestvici. 
Možnost utopitve pri kopanju v 
kadi je večja, kot si predstavlja-
mo. Ogroženi so predvsem starej-
ši, pri katerih zadošča že nenad-
na slabost, in otroci. Za otroke 
je lahko usodnih že nekaj cen-
timetrov vode, zato jih med ko-
panjem nikoli ne puščajmo brez 
nadzora!

Varno z elektriko

V kopalnici smemo uporabljati 
samo tiste električne naprave, ki 
so dodatno zaščitene pred vodo, 
sicer je njihova uporaba življenj-
sko nevarna! Ne sušimo si las s 
sušilnikom, dokler smo v kopalni 
kadi. Tudi električni brivnik upo-
rabljajmo takrat, ko nismo več v 
neposrednem stiku z vodo! 
Vsa električna napeljava v sta-
novanju naj bo podomet-

na. Žice, ki so speljane po zi-
du, so preveč izpostavljene po-
škodbam, dotik žice pod nape-
tostjo pa je lahko celo usoden.
Uporabljajmo le varno pritrjene in 
nepoškodovane vtičnice in - če je 
le mogoče - ne uporabljajmo po-
daljškov, predvsem pa kombina-
cij podaljškov, kar je pri nas kar 
precej razširjena praksa, da ne 
bomo preobremenili napeljave.
Vse poškodovane kable, vtiče, 
vtičnice in podaljške takoj zame-
njajmo! Dostop do nezaščitenih 
delov žic je življenjsko nevaren! 
Popravila električne napeljave 
in električnih aparatov zaupaj-
mo strokovnjakom! Z nepravil-
nim ravnanjem lahko povzročimo 
kratek stik in ogrozimo naše živ-
ljenje. Ne tvegajmo, saj je kazen 
za napako prehuda! Zavarujmo 
električne vtičnice pred otroki!

Plinske naprave

Posebno previdni moramo biti, 
če je stanovanje ogrevamo s pli-
nom ali pa plin uporabljamo za 
kuhanje. Naprave je treba redno 
servisirati, da bi preprečili mož-
nost za nevarno uhajanje plina, 

pri uporabi pa se moramo rav-
nati po navodilih za upravljanje. 
Zaradi napak pri upravljanju ali 
naše nerodnosti lahko pride do 
nenadzorovanega uhajanja plina, 
kar pomeni nevarnost zastrupit-
ve, lahko pa povzroči celo eks-
plozijo. Bodimo pozorni na vonj 
po plinu! Za večjo varnost lahko 
vgradimo javljalnike plina.

Klasična kurišča

Kurjenje z drvmi zahteva red-
no vzdrževanje dimnih naprav, 
sicer obstaja nevarnost, da bi 
strupeni dimni plini uhajali v 
prostor. V takem prostoru lah-
ko zaradi pomanjkanja kisika 
postanemo omotični in se lah-
ko celo zadušimo, če pravočas-
no ne pridemo do svežega zraka.
Vgradimo naprave za zaznavanje 
ogljikovega monoksida!

Da ne bi zagorelo!

Požari v stanovanju so najpogo-
stejši v božičnem času. Ogenj lah-
ko zanetijo svečke na božičnem 
drevesu, pa tudi električne luč-
ke slabe kakovosti. Nesrečo lah-

Nezgode se pri-
petijo, ker smo 

doma sprošče-
ni.  Pozornost 
popusti, delo 

opravljamo ru-
tinsko.  Veliko je 

nevarnosti, ki v 
lastnem domu 
prežijo na nas, 

če pa jih pozna-
mo, jih predvi-

dimo, se jim lah-
ko izognemo, jih 

preprečimo.
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ko preprečimo, če se zavedamo 
nevarnosti, zato nikoli ne puš-
čajmo razsvetljene smrečice brez 
nadzora. Tudi sveče, ki jih priži-
gamo za prijetnejše vzdušje, lah-
ko povzročijo požar. Dovolj je že 
močnejši prepih ali nestabilnost 
svečnika in sveča pade. Plamen v 
trenutku zajame tekstil in pohi-
štvo. Običajno so vzroki za požar 
nepazljivost, slab nadzor in naše 
napačno ravnanje. Lahko pa po-
žar nastane tudi zaradi slabe var-
nosti izdelkov. 
Požar lahko povzroči cigaretni 
ogorek, ki pade na gorljivo povr-
šino, tako lahko, na primer, v fo-
telju ali v postelji zaspimo s ciga-
reto v roki, lahko zagori tekstil, 
ki ga sušimo preblizu vira toplo-
te ali na prevroči peči, zavesa, 
ki se ob grelnem telesu pregre-
je ali pa jo prepih zanese pre-
blizu odprtega ognja, senčnik 
na svetilki, v kateri je premoč-
na žarnica, krpa, ki jo vržemo 
prek svetilke v spalnici, da sve-
tloba ne bi motila spečega, elek-
trična blazina, če se pokvari avto-
mat za časovno prekinitev gretja.
Skušajmo se izogniti takim situa-
cijam! Ogenj se hitro razplamti in 
ga je težko pogasiti. Če ga pravo-
časno opazimo, ga najlaže zausta-
vimo tako, da vržemo nanj odejo. 
S tem preprečimo dostop kisi-
ka in ogenj zadušimo. Če nam to 
ne uspe, takoj pokličimo gasilce.
Otroci se zelo radi igrajo z vžiga-
licami in vžigalniki in tako po ne-
sreči zanetijo ogenj. Zato nadzo-
rujmo njihovo igro in poskrbimo, 
da so vžigalice in vžigalniki var-
no spravljeni zunaj dosega otro-
ških rok.

Nevarne kemikalije in 
zdravila

Čistila, detergenti, barve, laki 
in druge snovi, ki jih uporablja-
mo pri gospodinjskih opravilih 
in vzdrževanju stanovanja, lahko 
vsebujejo tudi agresivne kemika-
lije, ki ogrožajo zdravje ljudi. Na 
etiketah izdelkov, ki vsebujejo 
močnejše kemikalije, so opozori-
la o nevarnih lastnostih teh snovi 
in obvestila, kako je treba ravnati 

z njimi ter ukrepi za zmanjšanje 
tveganja. Pomembno je, da pri 
uporabi teh izdelkov natančno 
upoštevamo navodila proizvajal-
cev, da ne prekoračimo svetova-
ne koncentracije in da se pri delu 
primerno zaščitimo. Izogibajmo 
se daljšemu stiku s temi sredstvi 
in poskrbimo, da jih ne bi kdo 
pomotoma zaužil! Preprečimo
možnost zastrupitve. Nikoli ne 
pretakajmo sredstev v nadomest-
no embalažo, zlasti ne v stekle-
nice od pijač ali v posode za ži-
vila. Zamenjava je lahko usodna!
Za večjo varnost imajo nekate-
ri izdelki poleg obveznih, dobro 
vidnih znakov oranžne barve, tu-
di varnostne zamaške, ki prepre-
čujejo enostavno odpiranje in s 
tem onemogočijo otrokom do-
stop do vsebine. Kljub temu pa 
moramo vse omenjene izdelke 
varno shranjevati, najbolje v za-
klenjenih omarah ali v prosto-
rih, ki so otrokom nedostopni.
V vsakem gospodinjstvu je manj-
ša zaloga zdravil. Za vsak primer! 
Snovi v zdravilih so natančno od-
merjene, če pa dovoljeno mero 
prekoračimo, se lahko zdravilo 
zelo hitro spremeni v hud strup. 
Zato sme z njimi razpolagati le 
odrasla oseba. Poskrbimo, da bo-
do zdravila daleč od otroških oči 
in rok! Vedno naj bodo varno 
shranjena v posebni, zaklenjeni 
škatli ali v omarici!

Mala hišna popravila

Ni malo tistih, ki jih veseli po-
pravljanje in vzdrževanje stano-
vanja, opreme in naprav. Če se 
čutimo dovolj spretne, se sami 
lotimo najrazličnejših, tudi za-
htevnejših popravil, ki zahtevajo
uporabo primernega orodja, 
ročnega in električnega. Brez 
pravega orodja je delo slabo 
opravljeno, možnosti za nesre-
čo pa je še več. Ko se dela lo-
tijo profesionalci, uporabljajo
ustrezno zaščito: delovno oble-
ko, predpasnik, očala, masko za 
nos, naušnike, čelado, čevlje. Za-
ščitne pripomočke moramo upo-
rabljati tudi pri delu doma, da 
se izognemo nezgodam. Delo po-

meni sprostitev, saj gre za hobi, 
kar pomeni, da smo manj paz-
ljivi in nezgode so pogostejše.
Do nezgod pa prihaja tudi zara-
di slabe kakovosti strojev, s kate-
rimi delamo. Ko se odločamo za 
nakup stroja, se redko odločimo 
za bolj profesionalno izvedbo, ki 
je dražja. S cenejšimi izdelki pa je 
enako kot z gospodinjskimi stro-
ji: pri manj znanih znamkah in 
izdelkih iz azijskih držav je verjet-
nost, da ne ustrezajo varnostnim 
zahtevam, večja. To v praksi po-
meni, da se povečuje tudi verjet-
nost, da bo prišlo do nezgode.

Kako zmanjšati možnosti 
za nezgodo?

Ne hitimo! Za vsako opravilo si 
vzemimo dovolj časa!
K delu pristopimo zbrano, nadzi-
rajmo svoje gibe!
Ne delajmo, če smo utrujeni ali 
bolni!
Pri montaži in uporabi gospo-
dinjskih aparatov dosledno upoš-
tevajmo navodila proizvajalcev.
Pri delu z vročimi predmeti in 
površinami v kuhinji uporabljaj-
mo rokavice za zaščito pred to-
ploto!
Pri vsaki uporabi ognja, plina in 
elektrike moramo biti še posebej 
pozorni.
Zaščitimo tla in površine v kopal-
nici z oblogami, ki preprečujejo 
drsenje!
Poskrbimo za red in dobro osve-
tlitev prostorov!
Pri domačih popravilih, delu s 
stroji za hobi in prosti čas upo-
rabljajmo delovne rokavice ter 
varovala za oči in dihala, če pri 
delu nastaja prah ali če obstaja 
nevarnost letečih delcev.
Če je delo hrupno, uporabimo 
naušnike.
Pri delu uporabljajmo primerna 
oblačila in obuvala.
Pri delu na višini (streha, dimni-
ki, obiranje sadja) uporabljajmo 
čelado.

Zbrala Dragica Marinšek
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Človek in mraz

Skozi tisočlet-
ja je človek bi-

stril um, nizal iz-
ume za izumom, 

si lajšal življe-
nje, ob tem pa 

spreminjal tudi 
svoje telo.  Če-

dalje manj je po-
doben svojemu 

predniku in če-
dalje bolj je ran-

ljiv in nesposo-
ben preživeti v 

naravi, odet le v 
svojo kožo.  Nič 
več nima goste 

dlake, ki ga je 
ščitila pred mra-

zom in vetrom. 
Zaradi življenja 
za varnimi zido-

vi ob različnih 
sistemih ogre-

vanja, je izgubil 
sposobnost pri-
lagajanja na ve-

like temperatur-
ne razlike.

Svet okoli sebe spoznavamo s ču-
tili. Takoj pod površino kože le-
žijo čutnice za mraz. Brbončice 
za mraz obdajajo posebni živci, 
ki prevajajo vzburjenja v možgan-
sko. Čutila za mraz niso enako-
merno razporejena. Največ jih je 
na koži okoli pasu, na prsih, zu-
nanjem delu komolca in vekah, 
najmanj pa na podplatih. Hud 
mraz občutimo kot bolečino. Ču-
tili za mraz in toploto skupaj 
uravnavata telesno temperaturo.

Prevroče, premrzlo

Človek je toplokrvno bitje. Naše 
telo se obnaša kot jedro, ki ima 
stalno temperaturo med 36,5 - 
37,20C, in obod, kjer pa tempe-
ratura niha. Za zdravje in prijet-
no počutje je še kako pomembna 
dobra regulacija telesne toplote. 
Stalno temperaturo vzdržujemo s 
kroženjem krvi po telesu. 
Odvisna je od okolice in trenut-
ne regulacije, od proizvodnje in 
oddajanja toplote. Pridobivanje 
in izgubljanje toplote mora biti 
uravnoteženo, saj se bomo sicer 
pregreli ali podhladili. 
Pridobivanje toplote je odvisno 
od presnove, mišične aktivnosti 
in hormonov. Izgubljanje toplo-
te pa je na drugi strani pogojeno 
z izžarevanjem, prevajanjem, pre-
našanjem in izhlapevanjem. Ka-
dar je okoli nas mraz, mora telo 
oddajati čim manj toplote, hkra-
ti pa jo mora več in hitreje pro-
izvajati. 
Krvne žile v koži se zožijo. Iz no-
tranjosti telesa prihaja tako manj 
tople krvi, izgubljanje toplote na 
površini pa je manjše. V mrazu 
potrebuje človek izdatnejšo, kalo-
rično bogatejšo hrano. 
Ob vsakem krčenju mišic se pro-
izvaja toplota, zato se ob hudem 
mrazu tresemo in šklepetamo z 
zobmi.
Telesna temperatura pade, kadar 
je koža izpostavljena mrazu in 
začne telo izgubljati toploto, ka-

dar je oviran krvni obtok ali pa 
je oskrba telesa s hrano in kisi-
kom nezadostna. Nevarnost po-
škodb zaradi mraza je tako več-
ja, kadar je človek slabo hranjen 
ali se zadržuje na višinah, kjer je 
manj kisika. 
Ker se temperatura ozračja stal-
no spreminja, se mora tudi telo 
stalno prilagajati tem spremem-
bam. Čim laže in hitreje se telo 
prilagaja zunanjim spremembam, 
tem sposobnejše je za življenje. 
Tak človek je utrjen in odporen 
zoper bolezni, ki jih sicer spro-
ži prehlad.
Koža je pravzaprav naše obzid-
je, ki nam daje podobo, hkrati 
pa nas varuje pred nevarnostmi 
iz zunanjega sveta. Kjer se zavi-
ha v notranjost človeka, se spre-
meni v sluznice, te pa imajo pov-
sem enako obrambno funkcijo, le 
po zgradbi in podobi so drugač-
ne. Zato moramo naše površine 
ustrezno varovati. 
Skrbeti moramo, da so cele in 
brez razpok, da jih ne izpostav-
ljamo preveliki vročini ali mra-
zu, da jih po nepotrebnem ne po-
škodujemo in tako dovolimo vdor 
mikrobom.
Lahko pa z rednim treningom 
tudi kožo navadimo, da se krv-
ne žile v njej po potrebi dovolj 
hitro razširijo, kadar pridemo iz 
mrzlega prostora v vročega ali 
pa stisnejo, kadar pridemo v mr-
zel prostor. Preveč ohlajena kri 
v krvnih žilah kože teče v no-
tranjost in tam ohladi notranje 
organe. Ohlajeni organi nima-
jo več toliko obrambne sile proti 
mikrobom, ki so morebiti v njih. 
Mikrobi se začno hitro množiti 
in lahko povzročijo bolezen. 

Ko mraz pride v nas…

Osnovna pot vdihavanja zraka 
je skozi nos. V nosni votlini, ki 
je precej velika in pokrita z mi-
getalčno sluznico, polno krvnih 
žilic, se zrak nekoliko ogreje in 

ovlaži. Zaradi mrzlega in vlažnega 
zraka, ki teče skozi nos do pljuč, 
se krvne žilice v sluznici refleks-
no stisnejo.  Mikrobi, ki so tedaj 
na njej, se laže in hitreje razvija-
jo. Ohladitev tako omogoči razvoj 
bolezni. Močna ohladitev druge-
ga dela telesa povzroči pritekanje 
ohlajene krvi tudi v sluznico di-
halne poti. 
Nahod lahko tako dobimo tudi, 
če nas zebe v noge.
Mraz zmanjšuje reakcijski čas in 
slabša razpoloženje. V skrajnih 
oblikah povzroča podhladitev, 
zmrzline in ozebline. 
Kadar se temperatura zniža pod 
35°C, govorimo o podhladitvi. 
Najpogosteje prizadene dojenčke 
in starejše ljudi, ki živijo sami in 
več ur na dan presedijo v slabo 
ogrevanih prostorih. Ob tem po-
stanejo zaspani in nemočni. Ker 
podhladitve ne čutijo, jih veliko 
umre, še preden dobijo ustrezno 
pomoč.
Podhladitev nastopi, ko telo iz-
gublja toploto hitreje, kot je lah-
ko nadomesti z izgorevanjem 
hranil. Za izgubljanje toplote je 
lahko kriv veter ali mrzel zrak, 
lahko mrzlo sedišče ali pa mor-
da premočena obleka, ki hitreje 
odvaja toploto v okolico. Veliko 
toplote izgubljamo prek izpostav-
ljene kože z izhlapevanjem. Pod-
hladimo se lahko tudi s plava-
njem v hladni vodi.
Podhladitev je pogosto postop-
na in neopazna. Gibi postane-
jo okorni in počasni. Zanimanje 
za okolico se zmanjša, razmišlja-
nje postane zamegljeno, presoja 
okvarjena, pogosto se pojavijo še 
halucinacije. Podhlajena oseba 
lahko odtava proč, leže k počit-
ku in med spanjem umre.
V blagih primerih prizadetemu 
pomaga le toplo in suho obla-
čilo, topel napitek, ali pa se ob 
drugi osebi ogreje v spalni vreči. 
V primeru nezavesti je potrebna 
takojšnja zdravniška pomoč. Ob 
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čakanju na reševalce bomo bolni-
ka zavili v toplo odejo, prenesli v 
topel prostor in z njim ravnali ze-
lo previdno. 

Mraz lahko povzroči hude 
poškodbe

Zmrzlina je poškodba zaradi mra-
za, ko so deli kože ohlajeni, ven-
dar ne trajno okvarjeni. Prizade-
ti deli postanejo beli in trdi, nato 
pa boleče otečejo. Koža se kas-
neje olušči. Lica, nos in ušesa so 
včasih še dalj časa, lahko tudi le-
ta, občutljiva na mraz.
Za zdravljenje zadošča, če priza-
dete dele le nekaj minut ogreva-
mo.
Pri ozeblinah je prisotna trajna 
poškodba enega ali več delov te-
lesa. Pogosteje se pojavijo pri lju-
deh z motenim pretokom zaradi 
ateroskleroze, napadov krčev ar-
terij, kajenja, nekaterih nevrolo-
ških obolenj ali jemanja zdravil. 
Vzrok je lahko tudi v pretesnem 
obuvalu ali neustreznih rokavi-
cah. Najpogosteje se pojavi na 
dlaneh in stopalih. Okvare nasta-
nejo zaradi kombinacije zmanjša-
nega pretoka krvi in nastanka 
ledenih kristalov v tkivih. Priza-
deta koža pordi, oteče in močno 
boli. Pojav črne kože je posledica 
odmrtja tkiva. 
Pomaga topla odeja ter postop-
no ogrevanje v vodi (38 - 40°C). 
Ponesrečenca ne bomo ogreva-
li ob ognju. Prizadetih delov ne 
smemo drgniti. Previdno jih bo-
mo umili, osušili, obvezali s ste-
rilnim povojem in tako preprečili 
okužbo. Ob kasnejšem zdravlje-
nju bo bolnik morda potreboval 
antibiotik, ob hudi ozeblinah pa 
bo morda potrebna celo amputa-
cija prizadetega dela telesa.
Mraz je najnevarnejši v kombina-
ciji z vetrom, ki občutek mraza 
izredno poveča. Pri vetru, ki piha 
s hitrostjo 50 km/h, čutimo 0°C 
kot minus 18°C. Pri nižjih tem-
peraturah se razlika še povečuje.
Če so koža, prsti na rokah in no-
gah, ušesa in nos dobro zavaro-
vani, so okvare zaradi mraza tu-
di pri nizkih temperaturah redke. 
Zavedati se moramo nevarnosti 

in se nanje ustrezno pripraviti. 
Telo bomo zavarovali z več plast-
mi obleke. Ker največ toplote iz-
gubljamo skozi glavo, bomo upo-
rabili ustrezno pokrivalo. Pazili 
bomo tudi na pitje zadostne koli-
čine tekočine.

Bolezni zaradi mraza

Pernio je izraz za boleč, pekoč ali 
mrazeč občutek v delih telesa, ki 
so bili predhodno ozebli. Pogosto 
traja več let, zdravljenje pa je sla-
bo uspešno.  
Nekajdnevno nošenje vlažnih no-
gavic in škornjev je razlog za po-
jav rovovskega stopala. Noga je 
bleda, hladna in slabo prekrvlje-
na. Pogosto lahko pride do okuž-
be. Prizadeto stopalo osušimo in 
previdno ogrejemo.
Pri nekaterih ljudeh se javlja pre-
občutljivost na mraz. Posamezni 
deli telesa boleče otečejo.
Opisana je tudi posebna Raynau-
dova bolezen, ko ob spodbujanju 
simpatičnega živčevja pride do 
spazmov (krčev) arterij in posle-
dično slabega pretoka skozi pri-
zadeti del telesa, ki ga prehranju-
je prizadeta arterija. Koža prstov 
rok ali nog nenadoma pobledi ali 
pa postane lisasto rdečkasta ali 
modra. 
Pri nekaterih bolnikih se ob tem 
lahko pojavi tudi migrenski gla-
vobol, kar je odraz krča mož-

ganskih arterij. Včasih pa se krč 
pojavi na srčnih – koronarnih ar-
terijah. Takrat bolnik toži za ste-
nokardijami. Dolgotrajen krč z 
močno zmanjšanim pretokom 
krvi lahko vodi tudi v srčni in-
farkt.
Pri zdravljenju uporabljamo zdra-
vila za širjenje žil. Najbolje pa je, 
da bolnik morebitni napad pre-
preči. Zato ne bo užival hladnih 
pijač ali jedi. Izogibal se bo umi-
vanju s hladno vodo, ob neprijaz-
nem vremenu z nizkimi tempera-
turami in vlago pa bo raje ostal 
doma na toplem.
Telo in kožo “privadimo”, da se 
hitro prilagaja temperaturnim 
spremembam, če se redno umi-
vamo z mrzlo vodo, če smo redno 
telesno aktivni, se veliko giblje-
mo na zraku čimbolj lahno oble-
čeni, če plavamo in se sončimo. 
Utrjevati se moramo zlagoma, za-
čnemo pa že sredi poletja. Če le 
moremo, spimo še pozno jese-
ni pri odprtem oknu in ne oble-
čemo tople obleke že ob prvem 
hladnem dnevu. 
Tudi pri utrjevanju velja, da vsa-
ko pretiravanje, tako pri kopa-
nju v premrzli vodi kot pretirano 
sončenje, lahko močno škoduje. 
Tudi tukaj moramo biti strpni in 
zmerni, predvsem pa dosledni in 
vztrajni.

prim. Janez Poles, 

dr. med.-internist
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Golte so nudile obilo užitkov!

Gneča je bila precejšnja, vendar 
samo pred trisedežnico Medved-
jak, medtem ko so se številni 
smučarji razporedili po lepo ure-
jenih smučiščih. 
Kot je povedal direktor Golt Er-

nest Kovač, so tisti podaljšan 
konec tedna zabeležili zelo dober 
obisk. »V januarju, po novoletnih 
praznikih, je bil obisk malo slab-
ši, v dneh »kulturnega in pust-
nega« praznika smo pa imeli na 
planini 1.500 ljudi na dan, kar je 
lepa številka.«
Med številnimi smučarji – tudi 
Gorenje je imelo sindikalno tek-
mo, v hotelu so bivali madžarski 
šolarji – smo srečali tudi zdrav-
nika, dr. Pavleta Grošlja, ki si 
je sicer privoščil smuko, pa ven-
dar je bil na Golteh nekoliko tu-
di v službeni vlogi. »Danes nisem 
tukaj službeno, vendar sem se z 
vodilnimi dogovoril, da me lahko 
pokličejo, če bi se kaj zgodilo. 
Dežurni zdravnik je sicer vedno 
na smučišču prek vikenda, ob 
počitnicah in tudi jaz sem že bil 
dežurni. Ni veliko nezgod, pa še 
te niso prehude. Gre za udarce, 
padce, zlomi so redki. 
Proge so zelo dobro pripravljene, 
gladke, padcev ni veliko, upam 
pa, da je dobra varnost tudi zato, 
ker smučarji ne divjajo preveč in 
pazijo nase in na druge,« je pove-
dal dr. Grošelj.

Najhitrejši so bili!

Naši smučarji in smučarke so vsi 
prismučali v cilj brez večjih ne-
zgod. Veleslalomska tekma je po-
tekala na smučišču Blatnik, 18 
tekmovalk in 66 tekmovalcev pa 
je bilo razvrščenih v starostne ka-
tegorije. Vsi so se pogumno spo-
padli s progo, nekateri so jo pre-
vozili povsem pravilno in hitro, 
drugim pa so strmina in vratca 
povzročala težave. A pomembno 
je bilo sodelovati, se razgibati na 
svežem zraku in preživeti dan v 
dobri družbi.

Kdo so torej bili najhitrejši? 
Pri ženskah v skupini nad 40 
let je zmagala Jožica Peterlin, 
Strokovne službe (50,78), druga 
je bila Štefka Lesjak, Strokovne 
službe (51,60), tretja pa Milena 
Krofl, PLP (52,52).
V skupini od 30 do 40 let je bila 
najboljša Irena Lukaček, Stro-
kovne službe (57,65), drugo me-
sto je osvojila Darja Rehar, HTZ 
(59,49) in tretje Sandra Korez, 
HTZ (1:08,43).
Pri ženskah do 30 let je zmagala 
Nina Druks, HTZ (45,56), dru-
ga je bila Anita Rednjak, Strokov-
ne službe (49,73), tretja najboljša 
pa Natalija Lah, Strokovne služ-
be (51,15).

Absolutna zmagovalka je bila Ni-

na Druks, za njo pa so se do 
petega mesta razvrstile Anita 
Rednjak, Jožica Peterlin, Natali-
ja Lah in Štefka Lesjak.
Pri moških je v skupini nad 50 
let zmagal Drago Tamše, HTZ 
(42,01), drugi je bil Marjan Hor-
vat, Transport (44,12) in tretji 
Vasilij Kokolj, HTZ (49,11). 
V skupini od 40 do 50 let je prvo 
mesto osvojil Drago Rošer, Kla-
sirnica (37,67), drugi je bil Mat-
jaž Smonkar, Priprave (38,04), 
tretji pa Jani Gorjanc, Proizvod-
nja (38,68). 
Med moškimi od 30 do 40 let je 
bil najboljši Uroš Bogataj, HTZ 
(37,46), drugo mesto je osvo-

7. februar, pro-
sti ponede-

ljek pred dne-
vom kulture so 

mnogi izrabi-
li za smučanje. 

Čudovit sončen 
dan je veliko na-

ših sodelavk in 
sodelavcev pre-
živelo na Golteh, 

kjer je poteka-
lo zaključno tek-
movanje v vele-

slalomu.
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jil Franjo Mazaj, Strokovne služ-
be (37,65) in tretje Boštjan Pole-
snik, Zračenje (37,89). 
Pri smučarjih do 30 let je zmagal 
Matej Pačnik, Proizvodnja (38-

,28), drugi je bil Darko Postrpi-
njek, HTZ (38,67) in tretji Jože 
Pristušek, Priprave (38,79). 
Absolutni zmagovalec pri moških 
je bil Uroš Bogataj, do petega 
mesta pa so se razvrstili Franjo 

Mazaj, Drago Rošer, Boštjan Po-
lesnik in Robi Doler.
Še ekipne uvrstitve! Pri moških 
so med desetimi ekipami zma-
gali smučarji iz Proizvodnje, za 

njimi pa so bile ekipe Priprav, 
HTZ, Klasirnice, Elektrostrojne 
dejavnosti, Zračenja, Izobraževa-
nja, Strokovnih služb, Transpora 
in OUTN.
Ženski ekipi sta bili dve, zmago-

valna Strokovne službe in dru-
gouvrščena HTZ.
Tokrat za oceno smučarskega 
dne na Golteh nismo povpraša-
li najboljših, ampak tiste, ki so 
tekmovali, pa tudi uživali. V ime-
nu ekipe Transporta (na fotogra-
fiji levo) je govoril Samo Korelc: 
»Zagotovo bi dosegli boljšo ekip-
no uvrstitev, če bi imeli tekmo-
valce v vseh kategorijah. 
Pa vendar, proga je bila odlično 
pripravljena, snega dovolj, nihče 
se ni poškodoval. Družba je bi-
la dobra, zato smo bili vsi zado-
voljni.
Imam sezonsko smučarsko kar-
to za Golte in sem s smuko za-
dovoljen. Včasih nagaja vreme – 
zdaj, ko je sneg, ga je, na primer, 
na nekaterih mestih zelo spiha-
lo, prav gotovo pa je pozitivno, 
da imajo naprave za umetno za-
sneževanje. 
Pozna se, da se vsi trudijo, in jaz 
rad pridem na Golte.«
Pridite tudi vi!

Diana Janežič

ROLBAN NA ROGLI Z NOČNIM KOPANJEM V TERMAH ZREČE
PETEK, 25. 3. 2005 - ODHOD IZPRED RDEČE DVORANE OB 15.30

PROGRAM:

• OBISK ADRENALINSKEGA ZIMSKO-LETNEGA SANKALIŠČA (spust s sanmi)
• NA ROGLI - NA PESKU (malica-pohorski lonec)
• V TERMAH NOČNO KOPANJE IN SAVNANJE (program v savni: vrtinčenje zraka z dodajanjem eteričnih olj, piling telesa z medom in soljo ter 

ponudba osvežilnih jogurtovih strjenk s sadjem in biskvitom)
Cena izleta je 3.500 SIT na osebo in vključuje organizacijo, prevoz, sankanje, malico,nočno kopanje in savnanje. Prijave sprejemamo 
pri športnem društvu do 22. marca.

ZA LJUBITELJE LOKOSTRELSTVA
ŠPORTNO DRUŠTVO ORGANIZIRA 

TEKMOVANJE ZA PREHODNI POKAL V TELOVADNICI OŠ PESJE

Tekmovanje je namenjeno tako začetnikom kot tudi tistim, ki to športno veščino že obvladajo. 

Tekmovanje bodo organizirali taborniki, ki bodo tudi pokazali osnove lokostrelstva.

PREHODNI POKAL IZ LETA 2004 JE V ROKAH ALEŠA STROPNIKA.
PRIJAVE IN INFORMACIJE V PROSTORIH  ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

ali po telefonu 5 863 043 ali interno 1820 do 25. marca. 

PRIJAVNINA 500 SIT.
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Zimski teniški turnir 

ŠPORTNO DRUŠTVO

Takole je 5. februarja predsednik športnega društva Ludvik Golob s 
pomočjo dobrega organizatorja teniških turnirjev Danija Martinška 
v Beli dvorani podelil medalje in diplome najboljšim igralcem tenisa 
na 2. zimskem teniškem turnirju v mešanih dvojicah.
Prijavljenih je bilo 33 tekmovalcev in tekmovalk, skozi vse boje pa 
so se do finalnega dvoboja prebili Jože Podpečan, Muharem Halilo-
vić, Srečko Ledinek in Jani Gorjanc. Prva dva sta bila boljša in sta 
zmagala, druga dva sta osvojila drugo mesto, tretje do četrto me-
sto pa sta zasedla para Evgen Roškar in Marjan Velunšek ter Milan 
Goltnik in Zvone Koželnik.

10-urni začetni in nadaljevalni tečaj plavanja

V bazenu Velenje športno društvo od 14. 3. do 25. 3. organizira TEČAJ PLAVANJA.

Tečaj bo potekal od 19. ure do 20. ure. Cena za šoloobvezne otroke je 2000 SIT, za odrasle 3000 SIT.

Število mest je omejeno.

Prijavite se lahko na sedežu športnega društva do 12. marca.

TEČAJ V STRELJANJU
MESEC:  MAREC

DAN:     VSAK ČETRTEK

URA:     OD 17.00 DO 18.00

KRAJ:   SD MROŽ (bivši SLO)

Prijave sprejemamo pri športnem društvu.

13. ZIMSKI TENIŠKI TURNIR   
ŽREBANIH DVOJIC ZA  ŽENSKE IN MOŠKE 

(za vse zaposlene v poslovnem sistemu)

KJE?   TRC Jezero – BELA DVORANA          

KAJ?   TURNIR ŽREBANIH DVOJIC

KDAJ?   V SOBOTO, 19. MARCA, OB 14. URI

KDO S KOM? ODLOČALO BO ŽREBANJE 

POZOR!   TEKMOVANJE NA LASTNO    
  ODGOVORNOST

PRIJAVE IN INFORMACIJE:  osebno pri športnem društvu ali 
15 minut  pred začetkom tekmovanja in po telefonu  5863-043 
ali int. 1820  

Športno društvo je v januarju in februarju izvedlo tekmovanje v malem nogometu v ligi veteranov.
Lestvica:

Ekipa Število tekem Zmage Neodlo~eni izidi Porazi Gol razlika Število to~k

1. SS 9 8 0 1 33:6 24
2. Transport 9 7 2 0 28:6 23
3. ESD 9 5 2 2 29:15 17
4. Priprave 9 5 0 4 19:9 15
5. Proizvodnja 9 4 1 4 25:25 13
6. Klasirnica 9 4 1 4 19:26 13
7. HTZ 9 3 2 4 17:22 11
8. Zra~enje 9 3 1 5 17:28 10
9. OUTN 9 1 1 7 9:25 4

10. Izobraževanje 9 0 0 9 6:40 0

Mali nogomet – liga veteranov
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Tradicija, gala ples, srečanje, ki 
na prijateljski način zbližuje štu-
dente, profesorje in vse, ki so 
študij na Naravoslovno-tehniški 
fakulteti že končali – vse to je 
skok čez kožo.
Je pa tudi prireditev z najdaljšo 
tradicijo na Univerzi v Ljublja-
ni. Redno poteka vsaki dve leti 
od leta 1923, izjema je bil le čas 
med svetovnima vojnama. Vsak 
skok čez kožo je še posebno do-
živetje za študente zaključnih let-
nikov in absolvente z Oddelka za 
geotehnologijo in rudarstvo, Od-
delka za geologijo in Oddelka za 
materiale in metalurgijo, saj jih 
simbolični skok čez kožo še bolj 
približa zaključku študija.
Ker je tradicija tisto, kar povezuje 
generacije in zagotavlja nepretr-
gano vez med preteklostjo in pri-

Skok čez kožo

Udeleženci 1 . ‘’Skoka čez kožo’’ v študijskem letu 1923/24

Harmonikarji orkestra Barbara so zelo dejavni. Pridružilo se jim je sedem novih članov, ki vadijo v 
posebni skupini in skušajo s skladbami dohiteti že uveljavljene člane orkestra.
V decembru so sodelovali pri občinskih prazničnih prireditvah, januarja na evropskem prvenstvu 
v namiznem tenisu v Rdeči dvorani, februarja so v dvorani Tabor v Mariboru zabavali občinstvo na 
Paradi humorja (na fotografiji levo zgoraj s Fredijem Milerjem).
V studiu VTV so posneli tudi video spot, ki je nastal v vili Široko in njeni okolici. Ob tem je nastala 
tudi zgornja desna fotografija.

Posneli video spot, zabavali 
Tabor

hodnostjo, se bo 19. marca 2005 v Grand hotelu Union, s pri-

četkom ob 18.30, zgodil že 39. Skok čez kožo. 

Vse nadaljnje informacije dobite v recepciji Naravoslovnotehniške fa-
kultete.

Vljudno vabljeni.
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Ko letalo pristane na puščavskih 
tleh, tik ob morju, te malce stis-
ne pri srcu, saj zagledaš  prav-
zaprav en velik nič. Samo pesek 
in morje. Notranjost malce pope-
strijo palme in grmovje, pa tudi 
kakšna kamela ali starček na vo-
zu, ki ga vleče osel. Kar resnično 
pritegne na tem otoku, je never-
jetna prijaznost domačinov. To 
ugotoviš takoj, ko se namestiš v 
hotelu, ter v naslednjih dneh sko-
raj na vsakem koraku.
Otok lahko raziščete s kolesom, 
saj je dolg samo 25 km, širok pa 
22 km. S celinsko Tunizijo je po-
vezan s 7 km dolgim nasipom. 
Najvišji vrh ne presega 52 m (Gu-
ellaala področje).
Djerbo obiščite, če si želite mir-
ne počitnice oziroma okusno pre-
hrano. Hrana je evropska, tako 
da je primerna za naš okus in že-
lodec. Poizkusite specialitete iz 
morja, brik (ocvrto polnjeno te-
sto z zelenjavo) ter povsod priso-
tni kuskus (mešanica pšenične-
ga zdroba z zelenjavo, mesom ali 
ribami in začimbami). Nevljudno 
je zavrniti skodelico metinega ča-
ja, ki vam ga bodo ponudili na 
bazarju.Nakupovanje na tržnicah 
je prava pustolovščina, saj boste 
morali barantati. Če tega ne ma-
rate, se raje podajte v trgovine s 
fiksnimi cenami. Primeren čas 
za obisk tržnice je jutranji, ko je 
največja izbira. Značilni so naku-
pi usnjenih, lončenih in pletenih 
izdelkov, olivnega olja, parfumov 
ter začimb.
Zamuditi ne smete naslednjih 
ogledov:
HOUMT SOUK - glavno mesto 
otoka, s številnimi bazarji in tra-
dicionalnimi trgovinicami v sre-
dišču mesta. Ne zamudite glavne 
atrakcije: sejmarski dan (ponede-
ljek in četrtek). 
MIDOUN - drugo največje mesto 

na otoku. Kljub hitremu razvoju 
v zadnjih nekaj letih v njem še 
vedno lahko najdete ostanke tra-
dicionalnega utripa, še posebej 
na petkovi tržnici, ki je posebno 
doživetje. Med drugim je v mestu 
moč najti veliko trgovinic, loka-
lov in butikov.
KROKODILJA FARMA – sodo-
bno urejen tematski park, kjer 
lahko vidite kar 400 krokodilov 
iz Madagaskarja. Doživeli boste 
lahko izdelovanje predmetov iz 
keramike, črpanje vode s pomoč-
jo kamele, hišo na otoku, stiskal-
nico oliv idr.
Na otoku prevladuje mediteran-
ska klima, kar pomeni vroča pole-
tja in mrzle zime. Čez celo leto pa-
de malo dežja, in sicer le 20 cm.
Dobro je vedeti:
Potni dokumenti: potni list, ve-
ljaven vsaj še 3 mesece.
Denar: tunizijski dinar (1 TND = 
cca 155 SIT). Vnos domače valu-
te ni dovoljen in tudi ob zapušča-
nju dežele ne smete imeti s sabo 
njihove valute.
Jezik: arabščina in francoščina, v 

turističnih krajih tudi nemščina, 
italijanščina in angleščina.
Čas: Slovenija 12.00, Tunizija 
11.00.
Zdravstvene storitve: zdravstvene 
storitve se plačajo, zato ne poza-
bite vzeti računa. Ob predložit-
vi računa Zavod za zdravstveno 
zavarovanje vsem zavarovancem 
povrne stroške. Priporočamo za-
varovanje Coris z mednarodno 
asistenco.
Na Djerbo lahko poletite ob po-
nedeljkih z Brnika ter ob četr-
tkih zvečer z Brnika, Maribora 
ali Zagreba. Djerba od 7. apri-

la 2005 že od 57.800 SIT da-

lje (7-dnevni polpenzion, letalski 
prevoz). Obvezno doplačilo za le-
tališko in varnostno pristojbino 
je 9.500 SIT. 
Podrobnejše informacije in pro-
grame dobite v TURISTIČNI 
AGENCIJI GOST, Rudarska ce-
sta 6, 3320 Velenje, telefon 897 
32 80.
VELIKO JE POTI, A LE ENA JE 
PRAVA!

Metka Marič

Povpre~ne temperature maj junij julij avg. sep. okt.
Dnevna temperatura 0C 26 28 33 34 31 27
Temperatura morja 0C 20 23 25 26 25 23

Djerba - otok sanjačev in 
uživačev

Pravijo, da so po 
tunizijski Djerbi 

razsajali že vsi 
- Feničani, Kar-

tažani, Rimljani, 
Vandali, Bizan-

tinci, Arabci, Ita-
lijani, Francozi, 
Španci, celo pi-

rati.  Zadnji, ki 
so vdrli na ta po-
polnoma ravnin-

ski otok, so bi-
li turisti.  In ti ga 

od marca do de-
cembra oblega-
jo še dandanes.
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Spoštovane sodelavke!

Voščilnice, ki ste jih z našimi najlepšimi željami ob 
vašem prazniku prejele na dom, so ročno izdelali go-
jenci Varstveno delovnega centra Ježek Velenje.
Ob vašem prazniku smo Medobčinskemu društvu 
slepih in slabovidnih Celje, ki pokriva področje 33 
občin celjske regije in združuje 400 članov, name-
nili 100.000 SIT za usposabljanje slepih in slabo-
vidnih otrok.

 Sindikat Premogovnika Velenje in SPESS

Vsem svojim članicam Vsem svojim članicam 
is kreno čestit amo is kreno čestit amo 
ob dnevu žena!ob dnevu žena!

Obvestilo 
za najemnike vrtov
Najemnike vrtov obveščamo, da bo v letu 2005 
še mogoče koristiti vrtove, ki ležijo pod Jaškom 
Škale (pod Koroško cesto), v Stari vasi, Pesju, 
Družmirju in Šoštanju.

Najemnina za leto 2005 znaša 2.500 SIT in jo 
boste lahko poravnali v upravni zgradbi Pre-

mogovnika Velenje, v glavni blagajni, 2. 

nadstropje, soba štev. 203, in sicer od 18. 

do 23. aprila med 8. in 12. uro.

Vsem, ki najemnine v navedenih dneh ne boste 
poravnali, bodo vrtovi odvzeti in dodeljeni dru-
gim interesentom.

Služba Rudarskih škod

ZAHVALA

Ob prerani izgubi drage mame 

Marte Vovk 

se zahvaljujem sodelavcem in sindikatu Premo-
govnika Velenje za izrečena sožalja in darova-
no cvetje.
Posebna zahvala velja prijateljem, pevcem Ru-
darskega okteta, ki so z lepo slovensko pesmijo 
mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Franci Vovk

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega 

Boža Duplišaka 

se zahvaljujemo njegovim sodelavcem v obratu 
Proizvodnja ter v Strojni službi za izrečena so-
žalja in denarno pomoč.
Hvala tudi sindikatu SPESS, govorniku, čast-
ni straži in godbenikom za spremstvo na Bože-
vi zadnji poti.

Žena Majda s sinovoma in brat Marjan z družino

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame 

Nade Novakovič 

se iskreno zahvaljujem vsem za denarno po-
moč, darovano cvetje in sveče.

Hčerka Nina Pulješi

Rešitev nagradne križanke 
podjetja GOST, objavljene v Rudarju 1/2005, 
je geslo: 
»Veliko je poti, a le ena je prava«.

Nagrajenci: 
1. nagrada Miha Lešnik, Kardeljev trg 2,  3320 
Velenje, 
2. nagrada Jožica Jeseničnik, Prešernova 7 B, 
3320 Velenje, 
3. nagrada Herman Majerič, Konovska 21,  3320 
Velenje. 

Nagrade bodo prejeli po pošti. 

Čestitamo!

OBVESTILA
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Foto A rt  •  P r e še r n ova  7 c  •  Ve l e n j e

Izdelki, ki naredijo
dom mehak in topel 

Dodatki za vaše srce in dušo

> aromatična olja, esence, potpuriji, svečke
> solne lučke
> bižuterija, šatulje 

> svilene rute, šali, kravate
> usnjena galanterija 
> darilni lončki, skodelice, krožniki
> poslikane steklenice, kozarci, seti za obletnice
> pisalni seti
> ure ( ročne, potovalne, stenske )
> okvirji
> albumi
> šaljiva darila

In še darila

> fotoaparati ( klasični, digitalni ) in kamere
> daljnogledi
>  teleskopi
> foto material
> fotografske storitve

Ter Foto kotiček

> ogledala z bogatimi okvirji 
> umetniške slike ( grafike, akvareli, pasteli, olja )

in reprodukcije
> okrasni kipi iz bronze, lesa, keramike
> slikovite namizne svetilke iz barvnega stekla 
> dekorativni izdelki iz keramike in stekla ( vaze, 

posode, svečniki )
> dekorativno suho cvetje, okrasni cvetlični lončki
> namizni prti in prtički 

> slikarski materiali in pribor za slikanje na papir, 
platno, steklo, keramiko, tekstil

Nekaj za ustvarjalne urice

Kaže se v bleščeče pisani ponudbi domiselnih izdelkov,
ki čakajo prav na vas. Izdelki za vsak žep, za vsako srce. 
Zatorej privoščite drobno zadovoljstvo sebi ali pa z darilcem 
prižgite iskrice v očeh svojim najdražjim.

Pri nas ne boste nikoli v zadregi zaradi premajhnega izbora, 
saj se naše police kar šibijo od lepih in uporabnih izdelkov. Naj 
za pokušino omenimo le nekatere; druge boste odkrivali sami:

Za člane Aktiva invalidov PS Premogovnika Velenje bo vsak nakup nad 5.000 sit cenejši za 5%. 
Na prvi pomladni dan pa pričenjamo veliko pomladno nagradno igro s super nagrado.

Pustite se razvajati. V Foto Artu vam bodo prijazni prodajalci znali prisluhniti
in svetovati. Pričakujejo vas vsak dan od 8. do 19. ure, ob sobotah do 13.ure.

Pa to še ni vse!
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TEVTONI - nekdanje germansko pleme; ACIDOZA - zastrupitev s kislimi snovmi; ECARTE - francoska igra s kartami;  

AKAMO - trdnjava v Teksasu (San Antonio); ASTI - italijansko mesto v deželi Piemont; AMA - japonska iskalka biserov;




