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Peterlin – športno društvo

Grafična priprava 
Eurograf, d.d. Velenje
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Naklada 4000 izvodov

Mesečnik Rudar prejemajo zaposleni v 
poslovnem sistemu Premogovnik Vele-
nje brezplačno. Davek na dodano vred-
nost po stopnji 8,5%. Poštnina plačana 
pri pošti 3320.

LETO 
VARČEVANJA

Uprava Premogovnika Velenje je leto 2006 
razglasila za leto varčevanja. Kakšne ukrepe 
predlaga, je predstavila z osnutkom novega 
poslovnega načrta 2006, ki ga je dala v raz-
pravo svetu delavcev in sindikatu 23. janu-
arja. 

Razloge, zaradi katerih smo uvedli leto varče-
vanja, pojasnjuje na naslednji strani direktor 
Premogovnika Velenje. Tehtni so.

Vključite se v razprave, seznanite se z ukrepi 
in razmislite, kako zmanjšati stroške, ki jih 
povzročate na svojem delovnem mestu, v vaši službi, obratu.

Tudi v službi Razvoj kadrov in v uredništvu Rudarja smo analizirali naše stro-
ške. Zbrali smo podatke o tem, kakšni stroški nastajajo pri izdajanju posa-
mezne številke Rudarja. Analiziramo jih in preučujemo, katere bi lahko 
zmanjšali in kako.

Obvladovanja stroškov smo se lotili še na drug način. Z vsako številko 
Rudarja bomo s prodajo oglasnega prostora skušali tudi kaj zaslužiti in tako 
del stroškov vsake številke pokriti s prihodkom od trženja oglasov.

Naša naloga pa je tudi, da v Rudarju in z drugimi orodji komuniciranja oza-
vestimo vse zaposlene, da začnejo razmišljati podobno. Tudi zato smo v 
letošnji Rudar uvedli redno rubriko Leto varčevanja. Upamo, da vam bomo 
s predstavljanjem stroškov, ki nastajajo na posameznih delovnih področjih, 
pomagali uvideti, kako vsi vplivamo na stroške in s tem tudi na poslovni izid 
podjetja.

Morda se vam zdi, da s svojim delom le malo prispevate k stroškom podjetja 
in tako lahko le malo prispevate k varčevanju in doseganju ciljev, kot jih 
predstavlja direktor. Malo ali veliko, pomembno je, da se zavedamo, da smo 
lahko prav zaposleni najbolj učinkoviti z vplivanjem na stroške, saj lahko za 
vsa svoja opravila natančno vemo, kakšne stroške povzročajo, kje lahko kaj 
privarčujemo ali s čim več zaslužimo.

Možnosti je neskončno: od varčevanja z drobnim inventarjem, s porabo elek-
trične in toplotne energije ter vode, zaščitnih sredstev, osnovnih sredstev, 
delovnih orodij, materiala do boljšega izkoristka delovnega časa, zmanjša-
nja zastojev, kvalitetnejšega dela, večje prodaje storitev, uspešnejšega pri-
dobivanja sredstev na razpisih, okrepljene inovacijske dejavnosti...

Posvetite pet minut vsak dan razmisleku o vašem prispevku k letu 
varčevanja!

Diana Janežič 

UVODNIK
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Osnove za letošnji poslovni načrt so 
izhodišča planiranja, ki jih je posredoval 
HSE, osnutek razvojnega načrta Premo-
govnika 2005-2014 ter sklepi 3. strate-
ške konference HSE in 9. strateške kon-
ference Premogovnika.
Ključni dogodki, ki bodo zaznamovali 
letošnje leto, so:
- verifikacija osnutka razvojnega načrta 

družbe za znižanje stroškov poslova-
nja z namenom doseganja proizvodne 
cene premoga 2,25 eura za GJ do leta 
2011,

- verifikacija organizacijske strukture 
podjetja, zasedenosti delovnih mest in 
opravil ter pretoka dokumentov zaradi 
racionalizacije in poenostavitve vseh 
procesov,

- vključitev novega odkopa v proizvodni 
proces,

- preusmeritev odvoza z južnega in 
severnega krila jame Preloge na novi 
odvoz,

- ustanovitev družbe, ki se bo ukvarjala 
z naložbami iz prihodkov od prodaje 
poslovno nepotrebnih sredstev premo-
ženja matične družbe,

- lastninsko preoblikovanje odvisnih 
družb in tržno naravnanih programov 
v HTZ IP,

- iztek mandata sedanji upravi konec 
leta 2006.

3,8 milijona ton premoga dobre 
kakovosti

Letos naj bi v TEŠ prodali premog za 
proizvodnjo 41.340 TJ energije, od tega 
bo dobrih 96 odstotkov električne ali 
3.400 GWH. Odkopali naj bi 3.841.042 
ton premoga s povprečno kakovostjo 
10.760 KJ/kg v 227 delovnih dneh. 
Odstopanje od kakovosti premoga bomo 
usklajevali s količino odkopa.

Načrtovana povprečna reducirana dol-
žina odkopne fronte naj bi letos bila 
343,3 metra, kar je skoraj 30 metrov 
več kot lani. Obrat Priprave naj bi letos 
izdelal 6.191 metrov prog in saniral 850 
metrov prog. Pri tem bo pridobil predvi-
doma 140.137 ton premoga. Letos naj bi 
likvidirali 6.478 metrov prog, od tega v 
jami Preloge 4 kilometre in v jami Pesje 
dobra dva kilometra.
Premogovnik pridobi 90 odstotkov pri-
hodkov s prodajo premoga, drugo pa s 
prodajo materiala podjetjem, z opravlja-
njem storitev ter drugimi prihodki. Naj-
večji kupci po prometu so TEŠ, HTZ IP, 
RGP, Habit, Gost in Vegrad. 
Celotni prihodek je letos načrtovan v 
višini 26.539 mio SIT, odhodkov naj 
bi bilo za 27.919 mio SIT. Za zapiranje 
jame Škale bomo letos namenili 444,7 
milijona SIT. Ob koncu leta naj bi imeli 
1,4 milijarde SIT izgube.

Konec leta 1 .812 zaposlenih

V Premogovniku v skladu s strateškim 
načrtom zmanjšujemo število zaposle-
nih. Konec leta 2005 je bil dosežen načr-
tovani cilj, to je število zaposlenih 1.966, 
konec letošnjega leta pa naj bi bilo zapo-
slenih 1.812 ali 7,8 odstotka manj. 
Podjetje bo zaradi upokojitev in dru-
gih odhodov predvidoma zapustilo 174 
delavcev, zaposlili pa bomo 20 pripra-
vnikov.
Kadre za zaposlitev bo tudi letos družba 
črpala izključno izmed svojih štipendi-
stov. Glede na deficitarnost nekaterih 
poklicev v rudarstvu se bo podjetje vklju-
čevalo v pripravo in izvedbo programov, 
ki zagotavljajo pridobitev ustreznega šte-
vila štipendistov ter ustrezno usposab-
ljanje štipendistov v času šolanja. Letos 
naj bi razpisali 60 štipendij.

Premogovnik lahko dosega svoje cilje in 
uresničuje načrte z izobraženimi, kom-
petentnimi in motiviranimi zaposlenimi. 
Zato na področju upravljanja s člove-
škimi viri deluje več sistemov, sistema-
tično vlaganje v znanje in razvoj zapo-
slenih pa smo lani certificirali z uvedbo 
standarda USP S 10 Učeče se podjetje, 
ki ga bomo letos povezali z drugimi pro-
cesi vodenja.
Povprečno število ur izobraževanja in 
usposabljanja v letu 2005 je bilo 39,2 
ure, letos pa naj bi bilo 40 ur.

Investicijska sredstva 
prepolovljena

Lani smo za nakup novega odkopa name-
nili 4 milijarde SIT, letos pa večjih inve-
sticij ne načrtujemo. Za investicije bomo 
namenili polovico manj sredstev, in to 
za izdelavo in obnovo gradbenih objek-
tov v jami in na površini, nakup naj-
nujnejše opreme za odkope, infrastruk-
turne opreme ter pridobivalnega stroja, 
vrtalne garniture in vrtalne opreme za 
pripravska delovišča.
Od jamskih gradbenih objektov bomo 
dokončali objekte, ki smo jih pričeli gra-
diti v letu 2004. Gre za odvozno progo 
iz južnega krila s kote -120 m na koto -
52 m in novo dostavno progo za trans-
port materiala s kote -43 m na koto -
130m. Oba objekta bosta izdelana v 
panelni podgradnji v območju prihri-
bine, po premogu pa bosta podgrajena 
z jeklenim ločnim podporjem in izolacij-
sko oblogo. 
V zunanje gradbene objekte načrtujemo 
vlaganja na območju Starega jaška, kjer 
nastaja nova poslovna cona in je zato 
predvideno rušenje gasilskega doma 
ter obnova mizarske delavnice. V TRC 
Jezero načrtujemo prestavitev čolnarne, 
razširitev zmogljivosti trafo postaje 

Poslovni načrt Premogovnika Velenje za leto 2006 sta 19. decembra 
2005 obravnavala in potrdila svet delavcev in nadzorni svet.

Z VARČEVANJEM DO NIŽJE 
CENE PREMOGA
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in ureditev novih parkirnih mest. V 
hotelu Barbara v Fiesi bo urejen well-
ness center in obnovljene sobe. Pri dro-
bilnici Pesje načrtujemo zaradi dotraja-
nosti dokončno sanacijo veznega mostu 
med objektoma pogona traka 10 in bun-
kerjem B-1, v katerem je vgrajen trans-
portni trak KII-1.
Za pripravska delovišča načrtujemo 
nadomeščanje iztrošene opreme in poso-
dobitev opreme za transport premoga. 
Načrtujemo tudi nakup novega napre-
dovalnega stroja, vrtalne garniture za 
predvrtavanje, opreme za tehnološko 
posodobitev sidranja pri izdelavi jam-

skih objektov ter nadomestne opreme 
za nanose brizganih betonov in izdelavo 
izolacijskih oblog.
Pri opremi za infrastrukturo načrtujemo 
dokončno posodobitev visokotlačne 
postaje za hidravliko in vodo skupaj z 
visokotlačnimi razvodi. Poleg tega je 
treba sproti obnavljati opreme za črpa-
nje odpadne jamske vode, oskrbo jame 
s pepelnimi mešanicami in energetsko 
oskrbo jame.
Pri opremi za prezračevanje načrtujemo 
nakup dveh zmogljivejših ventilatorjev 
za separatno prezračevanje in instru-
mentov za merjenje jamske atmosfere.

Pri transportu materiala bomo nadomeš-
čali samo najnujnejšo opremo in trans-
portna sredstva za prevoz materiala po 
jami. V večji meri bo v opremo za trans-
port premoga investiralo podjetje HTZ, 
ki tudi izvaja to dejavnost. V Premogov-
niku pa načrtujemo nakup transporter-
jev za odvoz premoga z G plošč.
Nekaj investicijskih sredstev bomo 
namenili tudi za nadgradnjo in poso-
dobitev računalniške opreme, nakup 
licenc ter sodobnejšo informacijsko pod-
poro vstopa ljudi in transporta materi-
ala v jamo.

Diana Janežič

S 1. 1. 2007 nastopi popolna liberaliza-
cija energetskega trga v Sloveniji in na 
to se moramo tudi mi pripraviti z zniže-
vanjem stroškov.
Drugi razlog je ciljna cena premoga ob 
izgradnji bloka 6 v TEŠ, to je cena 2,25 
eura za GJ, ki je zapisana tudi v investi-
cijskem elaboratu.
Tretji razlog pa so dovolj nedefinirane 
CO2 kvote po Kyotskem protokolu, ki 
ga mora tudi Slovenija v skladu z načeli 
Evropske unije spoštovati.
Vsi ti razlogi nas vodijo k redukciji stro-
škov. Zato je vodstvo podjetja s sindi-
katom in svetom delavcev 30. januarja 
zastavilo razpravo o predlaganih ukre-
pih za znižanje stroškov. Osnutek novega 
poslovnega načrta smo dali v razpravo 
23. januarja. 
V upravi si želimo doseči konsenz v celo-
tnem podjetju, to je pri vseh zaposlenih, 

zato je osnutek res le osnova za razpravo 
in predloge.
Glede na to, da smo razglasili leto var-
čevanja, pa se moramo vsi v podjetju 
odločiti, na kakšen način bomo lahko 
znatna sredstva, ki so potrebna, tudi 
privarčevali. 
Cilj podjetja je, da letos posluje okoli 
pozitivne ničle. To pa je ob sprejetem 
poslovnem načrtu izjemno zahtevna 
naloga, saj načrtujemo okoli 1,4 mili-
jarde SIT izgube. Zato je cilj omenjene 
razprave tudi, kako to izgubo sanirati. 
Eden izmed ukrepov je večja pro-
daja energije. S kupcem imamo podpi-
sano letno pogodbo za prodajo 41.300 
TJ energije, prizadevali pa si bomo za 
dodatno prodajo 2.000 TJ. Drugi ukrep 
pa je zmanjšanje stroškov pri drugih 
postavkah in katere to bodo, se bomo 
v podjetju temeljito pogovorili in stro-
ške spremljali.

Mogoča sta torej dva koncepta, znižanje 
stroškov ali več prodaje. Povečanje pri-
hodka je odvisno od vseh nas, od aktivno-
sti služb, obratov, veliko je odvisno tudi 
od tega, s kolikimi projekti bomo uspeli 
na trgu v hčerinskih družbah. Hčerin-
ske družbe se bodo po sklepih 3. strate-
ške konference HSE in 9. poslovno-stra-
teške konference Premogovnika Velenje 
privatizirale v skladu z dogovorjenimi 
termini. Do 30. marca morajo pripraviti 
privatizacijske elaborate in do 30. junija 
opraviti vse postopke te privatizacije.
Sedaj je težko napovedati konkretne 
ukrepe, ki jih bomo uresničevali, kajti to 
je odvisno od dogovora s svetom delav-
cev in sindikatom. Lahko pa že rečem, 
da nas ne čaka le leto varčevanja, temveč 
obdobje naše prilagoditve novo nastalim 
razmeram v energetiki.«

NE LE LETO, TEMVEČ 
OBDOBJE VARČEVANJA

Dr. Evgen Dervarič

Uprava Premogovnika Velenje je leto 2006 razglasila za 

leto varčevanja. V zvezi s tem je direktor dr. Evgen Der-

varič pojasnil: »Razlogov za razglasitev letošnjega leta 

za leto varčevanja je kar nekaj. 
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BOLJ KVALITETNI 
PREMOG S ŠESTIH 
ODKOPOV 
Leto 2005 si bomo v proizvodnem smislu 
zapomnili predvsem po doseženih 200 milijo-
nih ton premoga v 130-letni zgodovini premo-
govništva v Šaleški dolini in po rekordno dobri 
kvaliteti premoga.  

S čim se bo leto 2006 zapisalo v zgo-
dovino, bomo ocenjevali ob njegovem 
izteku, kako smo ga zastavili v poslov-
nem načrtu, pa razlaga tehnični direk-
tor mag. Marjan Kolenc.
Rudar: »S katerih odkopov bo letos 
prihajal premog?«
Mag. Marjan Kolenc: »Za letos smo 
prvič načrtovali kalorično vrednost pre-
moga višjo, kot je dolgoletno povpre-
čje, to je 10 KJ/kg in jo že vkalkulirali 
v načrtovano proizvodnjo. Zato je raz-
lika med količino premoga, izraženo v 
energetski vrednosti in izraženo v tonah 
velika. Prodali naj bi 41.300 TJ energije, 
za kar bo po ocenjeni kalorični vredno-
sti 10,76 KJ/kg zadostovalo 3,840 mili-
jona ton premoga.
Podatek o visoki kalorični vrednosti 
pove, da bomo odkopavali pretežno v 
krovninskih delih sloja. 
V odkopavanje intenzivno vključujemo 
G področje, to je severo-zahodni pre-
del jame Preloge. Delovala bosta dva 
odkopa. G 1/C bo deloval do konca 
maja, nato pa bo deloval odkop G 1/D, 
to je četrta plošča na prvem nivoju na G 
področju. Na tem nivoju ostane za tem 
še ena plošča, bomo pa še letos v skladu 
s pripravami na odkopavanje v letu 2007 
začeli z deli na drugem nivoju.
Na G področju še vedno pridobivamo 
premog s horizontalnim načinom. Pre-
mog je zelo kvaliteten in tonaža je 
dobra. Še večji odkop premoga pa ome-

juje metan, in odkope na tem območju 
precej ustavljamo zaradi povečanih kon-
centracij metana in potrebnega prezra-
čevanja. 
Na odkopavanje tega dela bo vplivala 
tudi preusmeritev odvoza z južnega 
krila, saj se odvoz z G področja seli na 
nov odvoz. Trakove 70, 71, 72 bomo 
nadomestili s trakovi 70N, 71N in delno 
72N.
V južnem krilu jame Preloge že nekaj 
časa odkopava odkop -100 C, delo pa bo 
zaključil v maju. Naslednji odkop v tem 
delu bomo pripravili nižje, na -110 A, to 
bo talninski odkop, ki bo steber proiz-
vodnje do konca tega leta in v prvi pol-
ovici prihodnjega. Na njem bomo prvič 
preizkusili našo investicijo v odkope, saj 
bomo imeli novi odkop pripravljen za 
delo, preden bo prejšnji zaključeval delo. 
To pomeni, da prekinitve proizvodnje v 
južnem krilu ne bo. 

V jami Pesje smo z novim letom začeli 
odkopavati v stebru k-25. Ta steber bo 
zaključil delo konec julija, velikih poseb-
nosti pa pri tem ne pričakujemo, čeprav 
je geološko in geomehansko to področje 
zahtevno zaradi visokih višin in vpliva 
na stabilne objekte na k-47. 
Na tem odkopu pričakujemo visoke kon-
centracije plinov, pa tudi visokokvali-
tetni premog in tudi pri nižji proizvodnji 
bo s tega odkopa prihajalo dovolj ener-
gije.
V jami Pesje hkrati že potekajo priprave 
na odkop B na etaži k-35, ki bo dajal 
visoko proizvodnjo in bo eden boljših 
odkopov v jami.
V celem letu bomo odkopavali na šestih 
odkopih, na treh v prvi in treh v drugi 
polovici leta. Doseganje plana naj letos 
ne bi bilo problematično, tudi zato, ker 
smo montaže in demontaže predvideli 
med obratovanjem drugih odkopov.« 

Načrt proizvodnje in odkopne fronte po odkopih

odkop ton/leto ton/dan
reducirana (dejanska) 

dolžina OF
-100/C 574.223 2.529 36,0 (115,0)
G1/C 267.904 1.180 78,4 (138,0)
-110/A 1.244.070 5.481 101,7 (148,0)
-35/B 961.451 4.236 65,4 (140,0)
Steber -25 653.258 2.878 61,8 (115,0)
Priprave 140.136 617
Skupaj 3.841.042 16.921 343,3

Mag. Marjan Kolenc
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rRUDA
Rudar: »V jami poleg odkopavanja 
potekajo še druga dela. Katera so 
načrtovana za letos?«
Mag. Marjan Kolenc: »Med drugimi 
večjimi deli, ki bodo letos potekala v 
jami, naj omenim vzpostavitev nove 
dostavne poti za material v južno krilo 
in G področje. Ta proga je dolgoročnega 
značaja. 
Eden večjih projektov je tudi prestavilo 
visokotlačnega črpališča za emulzijo. 
Zaradi odkopavanja na koti -25 smo to 
črpališče morali prestaviti, hkrati pa ga 
bomo posodobili z novimi visokotlač-
nimi črpalkami za oskrbo odkopov s 
hidravlično tekočino in vodo. Zaradi 
tega prestavila smo morali prestaviti 
tudi AKU remizo, v stabilne prostore 
pa smo preselili tudi vulkanizirnico. 
Prestavitev stabilnih objektov je torej 
bilo in jih še bo kar precej in z njimi 
postavljamo stabilne objekte, ki bodo 
na teh lokacijah ostali do konca odko-
pavanja premoga. Pri omenjenih presta-
vitvah gledamo tudi na racionalnejšo 
izrabo prostora in organiziranosti.«
Rudar: »Katera zapiralna dela v jami 
Škale bodo opravljena letos?«
Mag. Marjan Kolenc: »Likvidacijska 
dela v jami Škale so zaključena, ostaja 
pa še črpanje vode na k. 86 oziroma 
k. 120, kjer bomo letos črpališče avto-
matizirali in tako delovali brez člove-
ške posadke. 
V jami Škale posebnih del ne načrtu-
jemo, pač pa jih v triadnem delu, v SZ 
predelu jame. Večina zapiralnih del pa 

bo potekala na površini. Letos naj bi za 
vsa našteta dela namenili 444 milijonov 
SIT.«
Rudar: »Predstavljena odkopna fronta 
bo povzročala precej zahtevne delovne 
razmere z vidika povečanih potenci-
alnih nevarnosti, zato poziv zaposle-
nim k povečani skrbi za varno delo in 
upoštevanje navodil ni odveč!«
Mag. Marjan Kolenc: »Letošnje leto bo 
na jamskih deloviščih v smislu delovnih 
razmer in plinskega stanja precej dru-

gačno, kot je bilo leto 2005. Kaj se bo 
dogajalo, je, seveda, zelo težko napove-
dovati, vemo pa, da so s tem, ko letošnja 
odkopna fronta poteka v krovninskem 
delu, razmere drugačne in smo v tem 
smislu pripravljeni na ukrepanje.
Na vseh odkopih, kjer se pojavljajo pove-
čane koncentracije CO2, to je v južnem 
krilu in v jami Pesje, že imamo vzpostav-
ljeno alarmiranje pri višjih koncentraci-
jah CO2.« 

Diana Janežič

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

PROIZVODNJA 3.965.000 3.750.260 -205.740 94,80 16.027

PRIPRAVE 174.000 194.840 20.840 111,98 833

PREMOGOVNIK 4.130.000 3.945.100 -184.900 95,52 16.859

PROIZVODNJA JANUAR - DECEMBER 2005

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

-100/C 127.500 129.480 1.980 101,55 7.616

G1/C 51.000 47.030 -3.970 92,22 2.766

PROIZVODNJA 178.500 176.510 -1.990 98,89 10.383

PRIPRAVE 11.900 9.590 -2.310 80,59 564

PREMOGOVNIK 190.400 186.100 -4.300 97,74 10.947

PROIZVODNJA DECEMBER 2005

Eden večjih projektov je tudi prestavilo visokotlačnega črpališča za emulzijo.

foto M. Beškovnik

AKTUALNO – Poslovni načrt 2006
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AKTUALNO - Poslovanje HSE v letu 2005

Proizvodnja električne energije družb, 
ki sestavljajo skupino HSE, bo v letu 
2005 predvidoma 6.716 GWh, kar je 
14 odstotkov več od planirane in 6,6 
odstotka manj kot v letu 2004. 
Znotraj skupine HSE bodo hidroelek-
trarne predvidoma proizvedle 3.036 
GWh električne energije, kar je dobrih 
11 odstotkov pod planirano proizvodnjo, 
termoelektrarne pa 3.680 GWh elek-
trične energije, kar je slabih 15 odstot-
kov nad planirano proizvodnjo. 
Električno energijo v predvidenem 
obsegu dobrih 14,4 TWh je HSE v naj-
večji meri (46,6 odstotka) kupil od 
družb v skupini. Del energije je kupil 
na domačem trgu (28,7 odstotka), preo-
stali del pa je kupil na tujem trgu (24,7 
odstotka).
V letu 2005 je HSE na domačem trgu 
prodal večino ali 78,4 odstotka od 
dobrih 14,4 TWh skupaj prodane elek-
trične energije. Delež električne ener-
gije, prodane distribucijskim podjetjem, 
je znašal 61,9 odstotka, 16,5 odstotka 
jo je HSE prodal ostalim neposrednim 
odjemalcem. Okoli 21,6 odstotka elek-
trične energije je izvozil, največji delež 
v Italijo.
V letu 2005 bo imel  HSE predvidoma 
dobrih 145,5 milijard tolarjev prihodka 
od prodaje, kar je 25,7 odstotka več kot 
v letu 2004, od tega dobrih 25 odstot-
kov od prodaje v tujini. V strukturi pri-
hodkov je s 96,5 odstotka daleč najpo-
membnejši vir električna energija, 3,5 
odstotka prihodkov pa predstavljajo pri-
hodki od sistemskih storitev, odstopanj, 
terminskih pogodb, Modre energije...).  
Ocenjeni čisti dobiček krovne družbe za 

leto 2005 znaša 6 milijard SIT, čisti dobi-
ček skupine HSE pa 14 milijard SIT.
V letu 2006 bo HSE nadaljeval zastav-
ljeno razvojno pot močnega igralca na 
širšem regionalnem energetskem trgu. 
Veliko napora bo vložil v rast trgovanih 
količin. Leto 2006 bo zaznamovano tudi 
s strateško-investicijskimi odločitvami 
in s povečevanjem prisotnosti na tujih 
trgih, predvsem na trgih JV Evrope. 
Svoj tržni položaj bo HSE poskušal v 
bodoče še izboljšati z izgradnjo novih 
proizvodnih zmogljivosti. Trenutno je tik 
pred zaključkom izgradnja HE Boštanj, 
s polno paro se nadaljuje izgradnja celo-
tne spodnje savske verige in ČHE Avče, 
veliko energije pa usmerja tudi v druge 
potencialne investicije v nove proizvodne 
enote. Z novimi proizvodnimi zmoglji-
vostmi bo HSE kljub večji potrošnji elek-

trične energije ohranjal svojo vlogo pri 
zagotavljanju varne in zanesljive dobave 
električne energije slovenskim kupcem.
Čeprav je osnovna dejavnost HSE tesno 
vpeta v električno energijo, pa načrti 
družbe vključujejo širši pogled na ener-
getske izzive. 
Poleg proizvodnje in trgovanja z elek-
trično energijo bo HSE razširil svoje 
delovanje tudi na druge tržne segmente, 
kjer lahko dosega pozitivne učinke na 
poslovni rezultat. To so predvsem dejav-
nosti, ki so povezane s trgom elek-
trične energije in energetiko. Letos bo 
tako HSE vstopil na področje trgovanja 
s plinom in emisijskimi kuponi CO2 ter 
povečal obseg trgovanja s terminskimi 
pogodbami za dobavo električne ener-
gije. 

Služba za odnose z javnostmi HSE

V HSE ZADOVOLJNI S 
POSLOVANJEM V LETU 2005
Holding Slovenske elektrarne je v letu 2005 posloval v skladu z zastav-
ljenimi strateškimi in poslovnimi cilji. Ocenjeni čisti dobiček krovne 
družbe za leto 2005 znaša 6 milijard SIT, čisti dobiček skupine pa 14 
milijard SIT.

foto Hans
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TEŠ PRED VELIKIMI 
PRELOMNICAMI
Po podatkih na spletni strani Holdinga Slovenskih elektrarn je 
Termoelektrarna Šoštanj - z močjo 755 MW na generatorju in 
683 MW na pragu elektrarne - največji proizvodni objekt med 
družbami skupine HSE.
TEŠ proizvaja približno tretjino energije v državi, v kriznih 
obdobjih pa lahko pokriva tudi več kot polovico njene porabe. 
Poleg električne energije proizvaja tudi toplotno energijo, s 
katero oskrbuje večji del Šaleške doline. 
Elektrarno sestavljajo pet proizvodnih blokov in dve toplotni 
postaji. Delovanje TEŠ je po proizvodnih rezultatih primerljivo 
z enakimi evropskimi termoelektrarnami, po obratovalni pri-
pravljenosti blokov pa jih celo prekaša. Osnovno gorivo je lig-
nit iz Premogovnika Velenje. 
TEŠ opravlja pomembne sistemske storitve za slovenski elek-
troenergetski sistem. Bloka 4 in 5 sta opremljena z regulator-
jem moči, ki omogoča prilaganje dnevnemu diagramu porabe, 
moč blokov 1, 2 in 3 pa se spreminja na osnovi dnevnega 
plana obratovanja.

Termoelektrarna Moč na pragu Inštalirana moč 
Blok 1 27 MW 30 MW 
Blok 2 27 MW 30 MW 
Blok 3 68 MW 75 MW 
Blok 4 252 MW 275 MW 
Blok 5 309 MW 345 MW 

Letos bo minilo 50 let, odkar TEŠ zavzema mesto enega naj-
pomembnejših stebrov slovenske energetike. Hkrati pa je pred 
elektrarno prelomnica, ko se bo iztekla življenjska doba prvih 
treh blokov. 
V TEŠ so svojo razvojno strategijo pripravili skupaj s Premo-
govnikom Velenje. Prva prioriteta strateških naložb je moder-
nizacija bloka 5 s prigraditvijo dveh plinskih turbin. Grad-
bena dela bodo začeli v letu 2007, zaključili pa v letu 2008. 
Z modernizacijo bloka 5 bodo nadomestili prva dva bloka, 
hkrati pa bodo – z uvedbo plina kot novega energenta v Šale-
ški dolini - zadostili tudi vsem okoljskim standardom. 
Inštalirana moč bloka je trenutno 345 MW, po modernizaciji 
pa bo 429 MW. Modernizacija bloka 5 bo vredna 40 milijonov 
evrov. Investitorja bosta TEŠ in HSE. 
Drugi razvojni projekt je izgradnja novega bloka 6, ki pa ne bo 
končan pred letom 2011. V TEŠ so v fazi izdelave investicij-
skega programa, za katerega pričakujejo, da bo potrjen v prvi 
polovici letošnjega leta. Z gradnjo naj bi nato pričeli dve leti 
po potrditvi investicijskega programa. Gradnja z zagonskimi 
preizkusi bo trajala še nadaljnji dve leti. 
Skupaj s toplotno postajo bo inštalirana moč bloka med 530 
in 600 MW, moč na pragu pa med 460 in 550 MW. Ta inve-
sticija bo vredna približno 550 milijonov evrov oz. okoli 1.000 
€/kW.

www.hse.si

HSE ODKUPIL 
MANJŠINSKE 
DELEŽE V TEB IN 
TEŠ

HSE je konec leta 2005 odkupil deleže manjšinskih družbe-
nikov TE Brestanica in TE Šoštanj v vrednosti 11,5 mlrd SIT, 
s čimer nadaljuje kapitalsko konsolidacijo skupine in začenja 
modernizacijo TEŠ.
S tem strateško pomembnim nakupom deležev manjšinskih 
družbenikov in pridobljenim stoodstotnim lastništvom družb 
TEB in TEŠ ter z umikom vseh izpodbojnih tožb s strani manj-
šinskih družbenikov je Holding Slovenske elektrarne naredil 
pomemben korak h kapitalski konsolidaciji skupine HSE, k 
enotnemu nastopu družb skupine HSE, večanju sinergijskih 
učinkov na nivoju skupine in načrtovani privatizaciji. Ta nakup 
bo omogočil nemoten začetek celovite prenove in dograditve 
TEŠ, s katero bosta HSE in TEŠ pričela letos.
Kljub temu da se podatki o vrednostih strateško pomembnih 
nakupov običajno štejejo kot poslovna skrivnost, se je HSE v 
soglasju z ostalimi partnerji, vključenimi v postopek nakupa 
oz. prodaje deležev manjšinskih družbenikov v družbah TEB 
in TEŠ, odločil, da v duhu čim transparentnejšega poslovanja 
in izkazanega interesa javnosti objavi vrednost nakupa.
Vrednost posla temelji na oceni tržne vrednosti družb HSE, 
TEB in TEŠ, ki jo je izdelal neodvisni cenilec. Za nakup dele-
žev od vseh manjšinskih družbenikov družb TEB in TEŠ, ki 
so imeli v obeh družbah 20,5-odstotni lastniški delež, bo HSE 
odštel 11,5 mlrd SIT, od tega 6,9 mlrd SIT za deleže v TEŠ in 
4,6 mlrd SIT za deleže v TEB.
Posel bo zaključen v januarju, ko bo izplačana celotna kup-
nina.

Služba za odnose z javnostmi HSE

AKTUALNO - Novice iz HSE

foto Hans
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LETO VARČEVANJA – Stroški

KAJ SO STROŠKI IN KJE 
NASTAJAJO?

Ali zaposleni v Premogovniku Velenje 
vemo, kaj stroški sploh so in na katere 
lahko vpliva vsak od nas? Preverite! 
Cilj vsakega poslovnega procesa je ust-
varjanje poslovnega učinka proizvoda ali 
storitve ob primernem poslovnem izidu. 
Za nemoten potek poslovnega procesa 
pa potrebujemo delovna sredstva, pred-
mete dela, storitve, zaposlene.
Delovna sredstva v poslovnem procesu 
ne spreminjajo svoje oblike, se le izra-
bljajo, in sicer toliko časa, dokler delovna 
sredstva kot taka obstajajo.
Vsako delovno sredstvo slej ko prej pos-
tane neuporabno oz. preneha obstajati 
bodisi zaradi fizične obrabe, tehničnega 
in gospodarskega staranja. To pa pomeni, 
da njihova uporaba v poslovnem procesu 
povzroča njihove potroške, ki jih ne mer-
imo v fizikalnih enotah, ampak jih izraz-
imo v odstotku glede na njihovo celotno 
življenjsko dobo.
Predmeti dela se v poslovnem procesu 
v nasprotju  z delovnimi sredstvi v celoti 
potrošijo in so neposredno merljivi s 
količinami, ki so prenehale obstajati.
Pri storitvah razlikujemo:
- storitve s takojšnim, enkratnim delova-

njem (potrošene so istočasno, kot so 
opravljene – poštne, telefonske, pre-
vozne storitve…),

- storitve z delovanjem na daljši rok in 
postopnim trošenjem (raziskovalne 
storitve, v zvezi z uvajanjem nove pro-
izvodnje, patenti, licence).

Potroški zaposlenih oz. delovne sile 
nastanejo zaradi sodelovanja ljudi v 
poslovnem procesu. Teh potroškov ni 
možno neposredno meriti. Pomagamo 
si z delovnim časom, zahtevnostjo in 
pomembnostjo dela…

V nasprotju s potroški, ki so opredel-
jeni s količino porabljenih ali obrablje-
nih prvin poslovnega procesa, so stro-
ški cenovni, vrednostni izraz potroškov 
prvin poslovnega procesa.

Stroški in izdatki

Stroškov ne smemo enačiti z izdatki 
oz. z zmanjšanjem denarnih sredstev. V 
vsakdanjem življenju govorimo o stro-
ških kot o nečem, kar nas je nekaj stalo. 
Toda stroški niso isto kot izdatki. Stro-
ški so povezani s prvinami poslovnega 
procesa, izdatki pa so zmanjšanje denar-
nih sredstev.
Razmerje med stroški in izdatki je lahko 
tako:
- stroški, ki ne temeljijo na izdatkih - 

primer: brezplačno dobimo v uporabo 
stroj – izdatka ni, strošek je amorti-
zacija,

- stroški, ki se pojavljajo pred izdatki - 
primer: vnaprej obračunamo strošek 
vzdrževanja, plačamo šele po oprav-
ljeni storitvi,    

- stroški, ki se pojavijo istočasno kot 
izdatki - primer: takoj plačamo pre-
vozno storitev,

- stroški, ki se pojavijo kasneje kot 
izdatki  - primer: nabavimo material 
in ga plačamo, porabimo pa ga kas-
neje (do porabe je na zalogi),

- izdatki, ki niso stroški  - primer: vra-
čilo kredita.  

Glede na vlogo posameznih prvin v 
poslovnem procesu delimo stroške po 
izvirnih vrstah na:
- stroške materiala,
- stroške storitev v ožjem smislu,
- stroške amortizacije,
- stroške dela.

Stroški materiala so cenovno izraženi 
potroški materiala, ki se uporablja v 
poslovnem procesu (proizvodnja, oprav-
ljanje storitev):
- stroški osnovnega in pomožnega 

materiala, energije, goriva in maziva, 
materiala za čiščenje in vzdrževanje, 
pisarniškega materiala in strokovne 
literature, odpisov drobnega inven-
tarja, stroški kala, razsipa, razlitja...

Stroški storitev v ožjem smislu so:
- stroški proizvajalnih storitev, najem-

nin, komunalnih in obrtnih storitev, 
popravil, prevoznih storitev, reklam-
nih storitev, reprezentance, svetovanj, 
službenih potovanj…

Stroški amortizacije
Amortiziranje je razporejanje vrednosti 
osnovnih sredstev med stroške v njihovi 
ocenjeni življenjski dobi. Amortizacija se 
obračunava od osnovnih sredstev, ki so 
usposobljena za uporabo, ne glede na 
to, ali se res uporabljajo in s tem nasto-
pajo kot prvine poslovnega procesa. 
Življenjska doba ali doba koristno-
sti posameznega opredmetenega osno-
vnega sredstva je odvisna od: pričako-
vanega fizičnega izrabljanja, tehničnega 
staranja, ekonomskega staranja ter pri-
čakovanih zakonskih ali drugih omejitev 
uporabe.
Amortizacija se ne obračunava od osno-
vnih sredstev, ki ne izgubljajo svoje vred-
nosti (zemljišča, kulturni spomeniki, 
osnovna sredstva v pripravi…) in osno-
vnih sredstev, ki nimajo več vrednosti.
Stroški dela so stroški, ki nastajajo v 
zvezi z zaposlenimi:
- bruto plače zaposlenih (čiste plače + 

davki in dajatve za socialno in pokoj-
ninsko zavarovanje, za  katere so zave-
zanci),

Stroške ustvarjamo vsi vsak dan s svojim delom, pa tudi nedelom, tako 
doma kot na delovnem mestu. Stroškom se izogniti ne da, da se pa na 
njihovo velikost s svojim racionalnim, varčnim ravnanjem zelo vplivati.



    Rudar 1/2006    11

- nadomestila plač, ko zaposleni ne 
delajo, ki bremenijo podjetje (bolni-
ška),

- dajatve podjetja za socialno in pokoj-
ninsko zavarovanje, ki so obveznosti 
podjetja, odvisne od bruto plač,

- drugi stroški dela (prevozi na delo, 
malice, jubilejne nagrade, regres…).

Razlika med stroški in odhodki

Odhodki so nasprotje od prihodkov in 
skupno z njimi oblikujejo poslovni izid 
v določenem obračunskem obdobju. 
Nanašajo se na prodane količine, s kate-
rimi so pridobljeni prihodki, zajemajo 
pa tudi nekatere postavke zunaj stro-
škov, ki prav tako zmanjšujejo poslovni 
izid.
Večino odhodkov lahko pojasnimo s 
stroški, ki se nanašajo na prodane koli-
čine. Iz tega sledi, da so odhodki sicer 
povezani s stroški, niso pa istovetni z 
njimi.
Razmerje med stroški in odhodki je 
lahko naslednje:
- odhodki, ki ne temeljijo na stroških - 

primer: podjetje mora odpisati terjatve 
do nekega podjetja, ki je šlo v stečaj, 
to je odhodek, ni pa strošek,

- odhodki, ki so povezani s stroški - 
odhodki se pojavijo istočasno kot stro-
ški ali kasneje kot stroški, možnost, 
da se odhodki pojavijo prej kot stro-
ški, ne obstaja.

Razporejanje stroškov 
po stroškovnih mestih in 
stroškovnih nosilcih

Poleg tega da poznamo vrste stroškov, 
je pomembno tudi vedeti, na katerem 
stroškovnem mestu so nastali in kako 
so povezani z nastajanjem kakega poslo-
vnega učinka. Zato je pomembno pozna-
vanje pojma stroškovno mesto in stro-
škovni nosilec.

Stroški po stroškovnih mestih

Stroškovno mesto je mesto nastanka 
nekega stroška. Vsako delovno mesto 
pa še ne predstavlja posebnega stroško-
vnega mesta. Prav grupiranje delovnih 
mest kot stroškovno mesto nakazuje 
namen razdelitve poslovnega sistema 
na stroškovna mesta. Namena sta omo-
gočiti popolnejši obračun stroškov po 
posameznih poslovnih učinkih ter omo-
gočiti pregled gibanja stroškov na tistih 
področjih, kjer nastaja zanje odgovor-

nost (združevanje stroškov, ki spadajo v 
isto pristojnost).
Stroškovno mesto - SM lahko opre-
delimo kot funkcijsko, prostorsko ali 
stvarno zaokrožen del podjetja, na kate-
rem ali v zvezi s katerim se pri poslo-
vanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče 
razporejati na posamezne stroškovne 
nosilce in je zanje nekdo odgovoren.

Stroški po stroškovnih nosilcih

Stroškovni nosilec je vedno povezan z 
nastajanjem kakega poslovnega učinka. 
Stroškovni nosilci so torej proizvodi 
ali opravljene storitve, zaradi katerih 
so stroški nastali in s katerimi so tudi 
povezani (lahko je to celotna količina 
istovrstnih ali sorodnih proizvodov npr. 
premog, lahko je serija nekih poslovni 
učinkov - serijska dejavnost, lahko je 
posamezni poslovni učinek ali del le 
tega – posamična dejavnost).
Pri obračunu stroškov na stroškovne 
nosilce je pomembna delitev celotnih 
stroškov na spremenljive (variabilne) in 
stalne (fiksne) stroške, neposredne in 
posredne ali splošne stroške ter proizva-
jalne in neproizvajalne stroške.
Pri razdelitvi stroškov na spremenljive 
in stalne upoštevamo kriterij, kako se 
posamezni stroški odzivajo na obseg 
proizvodnje oz. dejavnosti. Spremenljivi 
stroški so tisti, ki se spreminjajo z obse-
gom dejavnosti, kar pomeni, če se obseg 
dejavnosti povečuje, rastejo tudi ti stro-
ški, če pa se obseg dejavnosti zmanjšuje, 
se zmanjšujejo tudi ti stroški.
Primer: stroški izdelavnega materiala, 
delno tudi stroški energije, lahko tudi 

plače delavcev, če so odvisne od opravl-
jenih ur…
Stalni stroški so tisti, na katere spre-
memba obsega dejavnosti ne vpliva. Pri-
mer: amortizacija, stroški najemnin…
Pri razdelitvi celotnih stroškov na nepo-
sredne in posredne je pomembno, 
kako so stroški povezani z nastankom 
poslovnega učinka. Neposredni stroški 
so tisti, ki jih že v trenutku njihovega 
nastanka lahko povežemo z nastajajo-
čimi poslovnimi učinki. Primer: stro-
ški izdelavnega materiala, izdelavnega 
dela…
Posrednih stroškov (splošnih) pa pra-
viloma ni mogoče zajeti v času njiho-
vega nastanka, temveč jih moramo s 
ključi (koeficienti dodatka) razporediti 
na posamezne poslovne učinke. Primer: 
strošek amortizacije, če ga ni mogoče 
neposredno določiti po proizvodih, stro-
ški vzdrževanja, stroški nabave…
Načeloma velja, da so neposredni stro-
ški tudi spremenljivi stroški, v praksi pa 
se lahko zgodi, da so neposredni stroški 
tudi stalni stroški.
Splošnih stroškov pa ne moremo enačiti 
s stalnimi stroški. Delijo se na spremen-
ljivi in stalni del. Spremenljivi splošni 
stroški so npr. stroški vzdrževanja 
opreme, ki so odvisni od obsega dejav-
nosti, stalni splošni stroški pa so npr. 
amortizacija, reklama … 
Pri razdelitvi stroškov na proizvajalne 
in neproizvajalne je pomembno, kje so 
nastali. Proizvajalni stroški so tisti, ki 
nastajajo na proizvajalnih stroškovnih 
mestih, neproizvajalni stroški pa so 
tisti, ki nastajajo na neproizvajalnih 
stroškovnih mestih, tj. na stroškovnih 
mestih uprave, prodaje in nabave.

LETO VARČEVANJA – Stroški

foto Hans



12    Rudar 1/2006

KADROVSKO-SPLOŠNO PODROČJE – Letni pogovori

CILJNO VODENJE NAREDI 
ORGANIZACIJO BOLJ 
UČINKOVITO
Letne pogovore v Premogovniku Velenje vedno 
bolj učinkovito uporabljamo kot orodje za 
vodenje sodelavcev. Letos že četrto leto zapo-
red potekajo na prvih treh nivojih, vanje pa je 
vključenih okoli 100 sodelavcev. Da bi povečali 
učinkovitost letnih pogovorov, smo v januarju 
za vodje pogovorov in sodelavce organizirali 
izobraževanje o ciljnem vodenju.

12    Rudar 10/2005

Kot je v uvodu k delavnici povedala orga-
nizatorka izobraževanja Natalija Lah, 
vodja projektov izobraževanja v službi 
Razvoj kadrov, je bilo v letu 2005 reali-
ziranih 99 odstotkov načrtovanih pogo-
vorov, velika večina udeležencev, tako 
vodij kot sodelavcev, pa je bila z njiho-
vim potekom zadovoljna. 
Izvedenih je bilo 124 pogovorov, v njih 
pa je sodelovalo 99 sodelavcev in vodij. 
V pogovore je bilo zajeto celotno vod-
stvo Premogovnika Velenje in direktorji 
povezanih družb, na tehničnem podro-
čju so pogovori zajeli 30 odstotkov zapo-
slenih, na gospodarskem 13 odstotkov, 
na kadrovsko-splošnem 30 odstotkov 
in na razvojnem področju 29 odstotkov. 
Direktor, dr. Evgen Dervarič, pa je opra-
vil z vsemi vodji služb strateške pogo-
vore.
Projekt Letni pogovori sicer vodi Katja 
Rak, vodja projektov razvoja kadrov v 
službi Razvoj kadrov, in kot poudarja, je 
namenov letnih pogovorov več, in sicer:
- vzpostaviti kvalitetno komunikacijo 

med vodjo in sodelavcem,
- povečati motiviranost za delo,
- postaviti merljive cilje na nivoju orga-

nizacijskih enot,

- uskladiti individualne cilje s cilji orga-
nizacije,

- posodobiti opise delovnih mest,
- izdelati individualne izobraževalne 

načrte.
Evalvacija letnih pogovorov v letu 2005 
je pokazala tudi, da imajo tako vodje kot 
sodelavci največ težav pri postavljanju 
ciljev – lani je bilo v povprečju postav-
ljenega 2,5 cilja, kar je premalo, hkrati 
pa imajo mnogi udeleženci težave pri 
postavljanju kriterijev za ocenjevanje 
doseganja ciljev. Prav učinkovito skupno 
načrtovanje ciljev ter kontrola in ana-
liza njihovega doseganja pa so osnove 
za uspešno delo sodelavca, vodje in za 
učinkovito organizacijo.

Dogovor med sodelavcem in 
vodjo

Vodja omenjene delavnice v Vili Široko 
je bil Mitja Cimerman, svetovalec za 
višji management v organizacijah iz sve-
tovalne hiše AT Adria.
Na naše vprašanje, zakaj je pomembno 
ciljno vodenje in kaj z njih pridobita 
posameznik in podjetje je odgovoril: 
»Ciljno vodenje je orodje za učinkovito 

delo. Vsi vemo zanj, vsi ga poznamo, a 
ga premalo uporabljamo ali sploh ne, če 
nismo v to nekoliko prisiljeni.
Slovenska podjetja se zadnjih pet let 
vse bolj soočajo z zahtevami lastnikov 
po dobičku. Minilo je glavno obdobje 
privatizacije, racionalizacije stroškov in 
iskanja notranjih rezerv, ki so hitro pri-
nesli dobre rezultate. Zdaj so podjetja 
že dodobra »očiščena«, rezerve izrab-
ljene, za vsak rezultat se je treba zelo 
potruditi, vsak odstotek v plus ali minus 
predstavlja veliko truda, dela.
Rezerve pa so še, in sicer pri vodenju. 
Pri tem pa se ni dovolj le na deklarativ-
nem nivoju odločiti, da bomo še bolje 
delali, varčevali, se še bolj potrudili, 
iskali nove trge, izdelke, temveč je treba 
cilje glede našega dela natančno dolo-
čiti, spremljati, meriti njihovo izvajanje. 
In jasni dogovor o ciljih morajo skleniti 
vsi, ki pri doseganju nekega cilja sode-
lujejo.
Posameznik s postavitvijo jasnih, mer-
ljivih ciljev pridobi fokus, osredotoče-
nost na pomembne in manj pomembne 
naloge in z letnim pogovorom z vodjo 
sklene dogovor z jasno usmeritvijo svo-
jega dela. Dogovor se lahko med letom 

Mitja Cimerman
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spreminja, prilagaja, upošteva spreme-
njene okoliščine, vendar morata vedno 
s tem soglašati oba. Tako na koncu leta 
ni nepotrebne diskusije, kako dobro je 
kdo opravil delo, zakaj ga ni, kaj je še 
dobro in kaj komaj zadovoljivo. Na tak-
šen način je tudi nagrajevanje uspešnega 
sodelavca jasno in argumentirano.
Na drugi strani ciljno vodenje pokaže na 
probleme v organizaciji, a hkrati nakaže 
rešitve. O problemih se je treba pogovar-
jati in jih reševati, ne skrivati.«
Pri letnih pogovorih in postavljanju 
ciljev sta pomembna tako sodelavec kot 
vodja. Pa vendar je usmerjevalec vodja. 
Kakšen pa je dober vodja?
Mitja Cimerman: »Vodij je več vrst, 
odvisno od nivoja in odgovornosti. Eno 
je strateški vodja, ki mora biti dober vizi-
onar, predvidevati situacije, čutiti ljudi, 
biti vodja ali z angleško besedo leader. 
To lastnost imajo takšni ljudje po navadi 
v sebi, so karizmatični.
Drugo pa je operativni vodja, ki je bolj 
strokovni vodja, in ta se mora zavedati, 
da je del ekipe in hkrati vodja. Oprav-
ljati mora dve vlogi: vodje in sodelavca, 
podrejenega.
Naša svetovalna hiša dela z 187 podjetji 
in organizacijami in med drugim tudi 

merimo organizacijsko klimo in uspeš-
nost vodij. Rezultati kažejo, da se večina 
slovenskih vodij nelagodno počuti v tej 
vlogi. Mnogi so rajši strokovnjaki. 
V čem je problem? V napačnem kadro-
vanju vodij, ko delavec, ki je strokovnjak 
na svojem področju, za nagrado napre-
duje v vodjo. Dobimo slabega vodjo in 

izgubimo dobrega strokovnjaka. Napaka 
je v tem, da strokovnjaki niso ustrezno 
nagrajeni kot strokovnjaki, temveč je 
edina možnost, da so nagrajeni z napre-
dovanjem v vodjo.
Pravi vodja mora biti zadovoljen, da ima 
med svojimi sodelavci, na primer, vrhun-
ske inženirje in jih nagrajevati za njihovo 
strokovno delo.«
Cimerman je vodil tri delavnice ciljnega 
vodenja, eno za vodje in dve za sodelavce. 
Vsi udeleženci so njegovo predstavitev 
zelo pozitivno ocenili, bili so zadovoljni 
tako z vsebino kot njeno predstavitvijo. 
Pozitivne vtise pa je o Premogovniku 
Velenje odnesel tudi Cimerman, saj je 
dejal: »Našo svetovalno hišo je izbralo 
vaše podjetje na osnovi referenc, zato o 
vas prej nisem vedel veliko. 
Ko sem stopil v vašo hišo, me je pri-
jetno presenetil pozdrav »srečno«, sploh 
ko sem izvedel, da se vsi tako pozdrav-
ljate. To je del vaše kulture in kaže, da 
je ta izoblikovana, kar je na osnovi vaše 
dolgoletne tradicije tudi pričakovano.
Premogovnik Velenje je eno redkih pod-
jetij, ki imajo jasno postavljeno vizijo, in 
to celo za 30 let naprej. To je zelo drago-
cen podatek za postavljanje ciljev.
Vaši sodelavci, ki sem jih spoznal, so 

zelo realni, saj se podjetje ukvarja z real-
nim, trdim delom. Ljudje postavljajo 
konkretna vprašanja in pričakujejo kon-
kretne odgovore. To je meni všeč. Real-
nost vam narekuje tudi okolje. To je 
Velenje, kjer ni veliko alternativ, ljudje 
pa to okolje cenijo in prav je tako.«

Diana Janežič

POSTAVITE SI CILJE 
TAKO, DA JIH BOSTE 
DOSEGLI
Jasni cilji nam na delovnem mestu 
omogočijo, da ostanemo osredoto-
čeni na delo, ki ga moramo opra-
viti. Na cilje lahko gledamo kot na 
merilo naše uspešnosti. Zastavite si 
jih tako, da bodo realno povezani 
z vašim položajem. Pri postavljanju 
ciljev upoštevajte naslednja pravila.

Cilje si zapišite.

Pametno je, da si cilje zapišete. 
Napisani cilji so bolj oprijemljivi in 
zaradi tega jih boste lažje dosegli. 
Vsak dan jih poglejte in s tem ohra-
njajte misel nanje.

Postavljeni cilji naj bodo jasni.

Vaši cilji naj konkretno in jasno 
izražajo točno to, kar želite doseči. 
Določite rok, do katerega hočete 
doseči te cilje, in metode, s kate-
rimi boste zastavljeno dosegli. Če si 
postavite nejasne cilje, se vam lahko 
zgodi, da jih ne boste dosegli.

Cilji naj bodo razumni in 
merljivi.

Vaša naloga je, da cilje dosežete. 
Zato bodite realni, ko jih načrtujete. 
To pa ne pomeni, da lahko poza-
bite na dolgoročne cilje, temveč da 
si postavite tudi etapne cilje, podci-
lje, ki jih boste lažje dosegali. In ne 
pozabite, cilji morajo biti merljivi, 
tako da vedno vemo, v kakšni meri 
so že doseženi.

Bodite prilagodljivi.

Lahko se vam pripeti, da ciljev ne 
boste dosegli v prvem poizkusu. 
Naj vas to ne demotivira! Včasih 
pri načrtovanju ciljev spregledamo 
možne ovire. V takem primeru cilje 
mirno preoblikujte.
Postavljanje ciljev vam bo koristilo. 
Ponosni boste, ko se boste ozrli 
nazaj in opazovali, kaj vse ste že 
dosegli. To vas bo motiviralo, da si 
boste v prihodnosti zastavili še višje 
in bolj zahtevne cilje.

V delavnici so udeleženci aktivno sodelovali s postavljanjem svojih ciljev.
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KVOTNI SISTEM 
ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

Delež kvote glede na dejavnost delo-
dajalca je določen z Uredbo o določitvi 
kvote za zaposlovanje invalidov, ki je 
začela veljati s 1. 1. 2006.
Vsak delodajalec, ki ima več kot dvaj-
set zaposlenih, je tako dolžan zaposlo-
vati invalide v okviru določene kvote, ki 
je lahko najmanj 2 odstotka in največ 6 
odstotkov. 
Najnižja, 2-odstotna kvota je določena 
za dejavnosti finančnega posredništva, 
javne uprave in obrambe, obveznega 
socialnega zavarovanja in izobraževanja.
Najvišja, 6-odstotna kvota, kamor sodi 
Premogovnik Velenje, pa velja za delo-

dajalce iz dejavnosti kmetijstva, lova, 
gozdarstva, ribištva in ribiških stori-
tev, rudarstva, predelovalne dejavnosti, 
oskrbe z električno energijo, plinom in 
vodo, gradbeništva in gostinstva.
Delež kvote se za delodajalca, ki zapo-
sluje od 20 do 50 zaposlenih, zniža za 1 
odstotek, vendar ta zmanjšana kvota ne 
more biti nižja od 2 odstotkov.
Izračun deleža invalidov pri delodajalcu 
temelji na podatkih o številu vseh zapo-
slenih in številu zaposlenih invalidov pri 
delodajalcu na zadnji dan v mesecu, za 
katerega delodajalec obračuna plače.

Opravi se na podlagi elektronsko prido-
bljenih podatkov pri Zavodu za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije. Ob tem 
načinu pridobivanja podatkov je zelo 
pomembno, da je invalid prijavljen v 
obvezno zavarovanje na predpisanem 
obrazcu matične evidence, saj v naspro-
tnem ne šteje v kvoto kot invalid.
Poleg delovnih invalidov se za izpolnje-
vanje kvote kot invalida lahko prijavi še: 
invalidne osebe, invalide, ki so pridobili 
status po zakonu o zaposlitveni rehabi-
litaciji in zaposlovanju invalidov, osebe 
z ocenjeno telesno okvaro, vojne inva-
lide, duševno in telesno prizadete osebe, 
osebe, ki so bile razvrščene kot otroci 
in mladostniki z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju, osebe, ki so imele 
status otroka s posebnimi potrebami 
ter invalide po predpisih drugih članic 
Evropske unije.

Primer izračuna za Premogovnik 
Velenje na dan 19. 1 . 2006:

Iz tabele je razvidno, da na dan 19. 1. 
2006 Premogovniku Velenje za izpolni-
tev kvote manjkajo štirje invalidi.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v svo-
jem 62. členu določa dolžnost zaposlovanja invalidov. Kvotni sistem 
pomeni, da so tisti delodajalci, ki so zavezani za izpolnjevanje kvote, 
dolžni zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega 
števila zaposlenih invalidov.

število vseh zaposlenih 1.936

število zaposlenih invalidov 112

predpisana 6-odstotna kvota 116

dejanski delež invalidov 5,78 %

število manjkajočih invalidov za 
izpolnitev kvote

4

Premogovnik Velenje delovne invalide prezaposluje v invalidsko podjetje 
HTZ .

foto Hans



    Rudar 1/2006    15

V tem primeru ima delodajalec na voljo 
možnost, da bo namesto zaposlitve inva-
lida plačal prispevek v Sklad za vzpod-
bujanje zaposlovanja invalidov. 
Višina prispevka znaša 70 odstotkov 
minimalne plače za vsakega invalida, ki 
bi ga bil dolžan zaposliti za izpolnitev 
predpisane kvote.
V našem primeru je to štirikratni zne-
sek 70 odstotkov minimalne plače, 
kar znaša: 4 x 70 % od 122.600 SIT = 
342.280 SIT.
Ta prispevek skladu je Premogovnik 
Velenje dolžan plačati mesečno ob izpla-
čilu plače, seveda, če bodo ti podatki 
veljali tudi na dan 31. 1. 2006.
Delodajalec pa se lahko namesto zapo-
slitve manjkajočih invalidov ali plačilu 
prispevkov zanje odloči za nadomestno 
izpolnitev kvote. To pomeni, da sklene 
pogodbo o poslovnem sodelovanju z 
invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim 
centrom. Po tej pogodbi se priznavajo 
stroški dela v višini dvanajstih minimal-
nih plač letno za vsakega invalida, ki bi 
ga moral delodajalec zaposliti v okviru 
predpisane kvote.
V našem primeru je mesečni zne-
sek stroškov dela določen v pogodbi o 
poslovnem sodelovanju za štiri manjka-
joče invalide najmanj 490.400 SIT, kar 
za eno leto znaša 5.884.800 SIT. 
Za sklenjeno pogodbo o poslovnem sode-
lovanju z invalidskim podjetjem velja:
- da jo mora delodajalec poslati skladu 
najpozneje v sedmih dneh po njeni skle-
nitvi;

- posebna pogodba o nadomestni izpol-
nitvi kvote med zavezancem za kvoto in 
invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim 
centrom mora biti predložena Skladu do 
5. v mesecu za pretekli mesec, sicer je 
Sklad ne bo upošteval;
- pogodba o poslovnem sodelovanju 

mora biti sklenjena v skladu z registri-
ranimi dejavnostmi invalidskega pod-
jetja;

- v njej mora biti navedena skupna 
pogodbena vrednost brez DDV;

- za posamezne registrirane dejavnosti 
morajo biti stroški dela posebej prika-
zani in navedeni brez DDV;

- tudi stroški dela za posamezne regi-
strirane dejavnosti morajo biti posebej 
dokumentirani;

- navedeno mora biti število invalidov, 
za katere se sklepa pogodba o nado-
mestni izpolnitvi kvote;

- v njej je opredeljen način plačila, 
bodisi mesečno, kvartarno, polletno 
ali letno;

- delo po pogodbi o poslovnem sodelo-
vanju morajo opraviti tisti, ki so dejan-
sko zaposleni v invalidskem podjetju;

- zavezanec je dolžan o uresničitvi skle-
njene pogodbe o poslovnem sodelo-
vanju na vsake štiri mesece poročati 
Skladu;

- ob koncu leta oziroma po potrebi 
Sklad opravi pregled realizacije skle-
njenih pogodb, če pogodba ni bila rea-
lizirana z obliko plačane fakture ali 
je bila realizirana samo delno, Sklad 
pozove zavezanca k poravnavi zapa-
dlih obveznosti skupaj z zamudnimi 
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obrestmi; opomin oziroma izterjava se 
opravi prek Davčne uprave Republike 
Slovenije;

- invalidsko podjetje je dolžno v letnem 
poročilu oziroma v revidiranem letnem 
poročilu poročati o uresničitvi sklenje-
nih pogodb o poslovnem sodelovanju 
z zavezancem;

- nadzor nad uresničitvijo pogodbe 
opravlja strokovna komisija iz 56. 
člena Zakona o zaposlitveni rehabili-
taciji in zaposlovanju invalidov, ki jo 
imenuje minister, pristojen za invalid-
sko varstvo.

Za primere, ko bodo delodajalci zapo-
slovali več invalidov, kot je določeno s 
kvotami, so predvidene posebne vzpod-
bude. 
Te vzpodbude veljajo tudi za delodajalce, 
ki zaposlujejo manj kot dvajset delavcev 
in za samozaposlene invalide.
Ti delodajalci bodo oproščeni plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za tiste invalide, ki jih bodo 
zaposlovali nad predpisano kvoto in nji-
hova invalidnost ni posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni pri tem 
delodajalcu. O tej pravici bo odločal 
Sklad.
Poleg te ugodnosti bo tak delodajalec 
upravičen še do nagrade za preseganje 
kvote, in sicer šest mesecev v višini 20 
odstotkov minimalne plače, za vsakega 
zaposlenega invalida nad predpisano 
kvoto. Za enega invalida znaša nagrada 
24.520 SIT, kar za šest mesecev znaša 
147.120 SIT. Tudi v tem primeru pa ne 
sme biti invalidnost posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni pri deloda-
jalcu, ki bo uveljavljal to spodbudo.
Oprostitev plačila prispevkov za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje ter 
nagrado za preseganje kvote delodajalec 
uveljavlja z vlogo. Njej je treba priložiti:
- kopijo prijave invalida v obvezno 

zavarovanje na prepisanem obrazcu 
matične evidence;

- pogodbo o zaposlitvi invalida, iz katere 
je razvidna višina njegove plače;

- delodajalec mora predložiti dokazila o 
izpolnjevanju kvote oziroma dokaz, da 
za njeno izpolnitev ni zavezan.

Novosti vedno zahtevajo čas uvajanja in 
sprotnega prilagajanja, kar velja tudi za 
sistem dolžnosti zaposlovanja invalidov.

Pripravil: Dušan Zapušek
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Ena od oblik tega sodelovanja je tudi 
spremljanje pojavnosti Premogovnika 
Velenje v slovenskih medijih, čemur s 
tujko rečemo kliping. V januarju je bilo 
pripravljeno že sedmo poročilo o kvanti-
tativni analizi medijskih objav.
Iz njega izhaja, da smo v Premogovniku 
v letu 2005 dvignili raven objav v pri-
merjavi z letom 2004, ko je bilo 1.032 
objav, lani pa 1.230, od tega jih je bilo 
760 v tiskanih medijih in 470 v elek-
tronskih. 
60 odstotkov objav še vedno zavzemajo 
tiskani mediji, vendar pa so objave 
v elektronskih medijih, predvsem na 
radiu, v primerjavi s prejšnjimi leti pre-
cej porasle. Skupno smo medijska spo-
ročila zasledili v 89 različnih medijih.
Lani smo iz Premogovnika Velenje medi-
jem poslali 29 sporočil za medije, kar 
je povprečno 2,4 sporočila na mesec. 

Izstopajo meseci januar, april, junij in 
december. V januarju so mediji poro-
čali o tresenju tal v Velenju in Šoštanju, 
poslovanju in zaposlovanju v Premogov-
niku Velenje. V aprilu so v največji meri 
poročali o 130. obletnici Premogovnika 
Velenje in inovacijski dejavnosti. Junij 
in julij sta bila v znamenju praznovanja 
dneva rudarjev in spremljajočih dogod-
kov. V decembru je Premogovnik Vele-
nje ukinil drugi nivo vodenja, prav tako 
je prejel nagrado TOP 10.
Teme v medijih so bile v večini prime-
rov posledica sistematičnega komunici-
ranja Premogovnika Velenje, torej so bile 
kontrolirane in usmerjene. Med gesli, po 
katerih spremljamo objave v medijih, se 
je največkrat, 977-krat, pojavilo geslo 
Premogovnik Velenje, 168-krat Evgen 
Dervarič, 108-krat ERICo, nekaj deset-
krat pa še Golte, Muzej premogovništva 

Slovenije, TRC Jezero, pihalni orkester, 
GOST in RGP. Druga gesla so se poja-
vila v manjšem številu.
Glede na medije smo največ objav, 
tako kot v letu 2004, zasledili v tedniku 
Naš čas, na Radiu Velenje ter v dnev-
niku Večer. Število objav v Dnevniku in 
Delu je ostalo enako kot leta 2004.
Kljub temu, da smo v letu 2005 priča-
kovali primerljiv obseg objav kot v letu 
2004, se je število le-teh tudi brez več-
jih kriznih situacij povečalo. Z doseže-
nim rezultatom smo lahko zadovoljni, 
saj smo v primerjavi z letom 2004 v 
vseh mesecih, razen julija in septembra, 
dosegli večje število objav. Dvignili smo 
tudi povprečno število objav na mesec, 
in sicer, s 86 objav na mesec v letu 2004 
na 103 mesečne objave v letu 2005.

Po poročilu SPEM-a

 povzela Diana Janežič

KADROVSKO-SPLOŠNO PODROČJE – Komuniciranje z javnostmi

USPEŠNO USMERJENO 
KOMUNICIRANJE
V Premogovniku Velenje smo leta 2000 zastavili načrtno in usmerjeno 
komuniciranje z javnostmi. Izdali smo poslovnik o komuniciranju z jav-
nostmi, s komunikacijsko skupino SPEM pa smo zastavili strokovno 
sodelovanje.

V decembru 2005 smo na novinarski konferenci novinarjem predstavili poslovanje Premogovnika Velenje v letu 2005 
in načrte za letos.
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MLINŠEK NOVI 
PREDSEDNIK SVETA 
DELAVCEV

ORGANI SOUPRAVLJANJA – Svet delavcev

Poslovni načrt je predstavil direktor 
družbe dr. Evgen Dervarič, ki je posebej 
poudaril, da bo leto 2006 leto varčevanja 
na vseh področjih in pri vseh stroških. 
Zato se je razprava na svetu delavcev 
tudi najbolj vrtela okoli te tematike, pri-
sotni pa so natresli precej področij, kjer 
bi lahko veliko privarčevali in načinov, 
kako to storiti. 
Na tej seji sveta delavcev je zaradi upo-
kojitve njegovega predsednika Pav-
leta Župevca prišlo do dveh kadrovskih 
sprememb: namesto Župevca je bil v 
svet delavcev imenovan Drago Strniš-
nik, predstavnik Strojne službe jama, 
za predsednika sveta delavcev do konca 
mandata, to je do junija 2008, pa je bil 
soglasno izvoljen Branko Mlinšek, ki 
je po funkciji postal tudi član nadzor-
nega sveta Premogovnika Velenje in član 
skupnega sveta delavcev v HSE.
Branko Mlinšek se je vsem prisotnim 
članom zahvalil za zaupanje ter dejal, da 
bo svet delavcev imel toliko dela, koli-
kor si ga bo našel, da pa pri tem priča-
kuje dobro sodelovanje vseh članov in 
drugih organov vodenja in soupravljanja 
v podjetju.

Povečati informiranost in 
dejavnost

Branko Mlinšek je že več kot petnajst let 
nadzornik strojne montaže, in to zadnjih 
nekaj let, po združitvi delov jame Pre-

loge, celotne jame Preloge. Član sveta 
delavcev je, odkar je bil ta prvič imeno-
van, to je pred desetimi leti. 
Kaj ga motivira za to? Branko Mlinšek: 
»Prepričan sem, da so zelo pomembni 
odnosi med ljudmi. 
Če sodelavci vidijo tvoj pozitiven, korek-
ten odnos do njih, če se zanje potru-
diš in skušaš rešiti kakšen problem, so 
odnosi boljši. 
V takem vzdušju sodelavci tudi razu-
mejo nekatere težave, se jim posvetijo 
ali so vsaj pripravljeni sprejemati razloge 
zanje, potrpijo do rešitve. Če so delavci 
zadovoljni, boljše delajo.«
Mlinšek delo sveta delavcev ocenjuje 
zelo pozitivno, hkrati pa meni, da delo 
in vlogo tega organa soupravljanja sode-
lavci premalo poznajo, zato bo kot nje-
gov predsednik večjo pozornost pred-
vsem posvetil informiranju zaposlenih. 
Za to namerava uporabiti mnoga orodja 
komuniciranja, ki so na voljo, tako radio, 
display, oglasne deske, intranet, Novice, 
Rudar. 
»Seveda pa ob tem pozivam tudi vse 
sodelavce, da spremljajo delo sveta 
delavcev in dogajanje v podjetju prek 
teh internih medijev, da se odzivajo na 
naše predloge, da dajejo pobude, pred-
vsem glede varnosti pri delu, izboljša-
nja delovnih procesov, predlagajo rešitve 
težav, s katerimi se srečujejo pri delu. 
Vsi člani sveta delavcev sprejemamo te 
predloge in če bodo ustrezni, jih bomo 

skušali udejanjiti!« poudarja novi pred-
sednik sveta delavcev.
Pri snovanju svojega načina dela načr-
tuje imenovanje še kakšnega odbora v 
sklopu sveta delavcev, na primer za ino-
vacije, razvoj Premogovnika, disciplin-
sko komisijo… Želi tudi, da bi se svet 
delavcev sestajal pogosteje, vsaj enkrat 
na mesec, in prvi sestanek je že sklical.
Branko Mlinšek: »Prizadeval si bom, da 
bodo člani sveta delavcev bolj aktivni, 
tako s pogostejšim sestajanjem, pa tudi 
z dajanjem pobud. Na zadnji seji, ob 
svojem imenovanju, sem obljubil, da se 
bo svet delavcev sešel v začetku janu-
arja, in to smo izpolnili. Sestali smo se 
11. januarja in na sejo smo povabili tudi 
direktorja podjetja dr. Evgena Dervariča. 
Najprej smo z njim preverili podatek, ki 
smo ga slišali v torek, 10. januarja, zve-
čer v TV oddaji Odmevi, da smo med 
podjetji, ki bodo odpuščala delavce.
Direktor je zagotovil, da je bila to novi-
narska napaka, kajti vodstvo vedno pou-
darja, tudi v sporočilih za medije in na 
novinarskih konferencah, da v skladu s 
strategijo družbe zmanjšujemo število 
zaposlenih, vendar ne z odpuščanjem in 
da tudi zaposlujemo.»

Tudi svet delavcev za 
varčevanje, a ne z bonitetami 

»Z direktorjem smo govorili tudi o letu 
varčevanja, za katerega smo razglasili 

Svet delavcev se je v letu 2005 zadnjikrat sestal 
19. decembra. Na seji je dobil novega predsed-
nika, obravnaval in sprejel pa je tudi poslovni 
načrt Premogovnika Velenje za leto 2006.

Branko Mlinšek
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leto 2006. Strinjali smo se, da je na vseh 
področjih, predvsem pa pri material-
nih stroških, možno veliko privarčevati 
z drugačnim načinom dela, racionalno 
porabo materiala, boljšim izkoriščanjem 
delovnega procesa in delovnega časa…
V svetu delavcev pa, seveda, nismo za to, 
da bi varčevali pri naših pravicah, boni-
tetah, na primer pri sredstvih za pre-
ventivno rekreacijo, ki jo ocenjujemo kot 
zelo pozitivno in koristno za delavce.
K varčevanju lahko veliko pripomore 
tudi svet delavcev s spodbujanjem sode-
lavcev k varčnemu delu in obnašanju, s 
predlogi, pobudami, kje in kako varče-
vati. Če bo vodstvo podjetja pripravilo 
projekt varčevanja, se bo svet delavcev 
vanj vključil in sodeloval pri aktivnostih 
s predlogi, z delom. 
Prepričan sem, da ima veliko delavcev 
ideje, kako privarčevati, spodbudno pa 
bo, če bomo seznanjeni z  rezultati in 
če bomo za uspešno delo pri tem tudi v 
kakšni obliki nagrajeni.«
Kako bo novi predsednik sveta delavcev 
to nalogo uskladil s svojimi delovnimi 
obveznostmi?
Mlinšek: »Pri tem predvsem računam na 
razumevanje svojih vodij, to je poslovodje 
in tehničnega vodje, nadzorniki v jami 
pa si delo razdelimo in se tudi nadomeš-
čamo. Tudi jaz pa se bom potrudil, da 
bom svoje osnovno delo opravil.
S predsedovanjem svetu delavcev sem 
prevzel tudi funkciji v nadzornem svetu 
Premogovnika Velenje in v skupnem 
svetu delavcev v HSE. 
Potrudil se bom, da bom gradiva za te 
seje dobro preučil, se na seje pripravil in 
na njih odigral svojo vlogo v sodelovanju 
z vodstvom podjetja, s sodelavci in člani 
sveta delavcev. 
Prav tako bom skrbel, da bodo infor-
macije, ki jih bom dobil na teh dveh 
organih potovale tudi od mene do čla-
nov sveta delavcev in do drugih sode-
lavcev.«

Diana Janežič

DELOVNA TELESA 
SVETA DELAVCEV
Na predlog predsednika so člani Sveta 
delavcev na svoji seji 11. januarja imeno-
vali svoje člane v delovne skupine, odbore 
in komisije:

* delovna skupina za pripravo poslovnika o komuniciranju med 
upravo, sindikatom in svetom delavcev: Branko Mlinšek, Miran Božič,

* odbor za dodeljevanje stanovanj: Iztok Brelih, predsednik, Andrej Rajh, 
Leon Grobelnik,

* odbor za strokovna vprašanja: Branko Mlinšek, Miran Božič, Anica 
Salmič,

* član komisije za prehrano: Raif Lukavačkić,
* član disciplinske komisije: Iztok Brelih,
* odbor za varnost in zdravje pri delu: Tomo Lipnik, predsednik, 

Bogdan Gregorin, Aleksander Drev,
* člani sveta delavcev v HSE: Branko Mlinšek, Bogdan Gregorin, Miran 

Božič,
* član nadzornega sveta HSE: izvoljen bo izmed predstavnikov delavcev v 

skupnem svetu delavcev HSE,
* člani podprojektnih skupin projekta Ali delam dovolj varno: 

› organizacija dela, tehnični ukrepi in varstvo pri delu – Boris Potrč, 
Bogdan Gregorin, Ivo Lužnik,

› promocija, izobraževanje, informiranje – Božena Steiner, Danilo 
Lamut, Edvard Preprotnik,

› promocija lastnega zdravja – Ahtik Milena, Zdenko Ledinek, Tomo 
Lipnik,

› odškodnine in disciplinska odgovornost – Milojka Gjerkeš, Ferdo 
Žerak, Jože Janežič,

› inovacije – Bojan Stropnik, Miran Božič, Janez Gorjanc
› nagrajevanje – Sonja Kugonič, Branko Mlinšek, Franc Višček.

Za povečanje možnosti uveljavljanja interesov zaposlenih so imenovali nove 
odbore in njihove člane:
* odbor za pravno varnost zaposlenih: Bogdan Gregorin, Iztok Brelih, 

predstavnik sindikata,
* odbor za inovacije: Drago Kotnik, Karel Borovnik, predstavnik 

sindikata,
* odbor za razvoj: Raif Lukavačkić, Simon Lamot, predstavnik sindikata
* delovna skupina za prenovo sistema nagrajevanja: član Bogdan 

Gregorin.
Po zapisniku sveta delavcev

ORGANI SOUPRAVLJANJA – Svet delavcev
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POVEZANE DRUŽBE - PLP

V PLP ZNOVA IZBRALI 
NAJBOLJŠE DELAVCE

Podrzavnik bo za nagrado prejel vikend paket za dve osebi v 
zdravilišču, druga dva sodelavca pa bosta pri plači prejela sti-
mulacijo 15.000 SIT.
Kot je povedal vodja proizvodnje Damijan Lesnjak, so letos 
nekoliko spremenili način izbiranja najboljšega sodelavca. V 
prvem krogu so namreč nadzorniki predlagali po pet najbolj-
ših delavcev in največ glasov je v prvem krogu tudi letos dobil 
Vladimir Podrzavnik. Med petimi najboljšimi so znova izbirali 
in tokrat sta enako število glasov dobila dva sodelavca - Ivan 
Borovnik in Rajko Gajič.
Ivan Borovnik dela v lesarski dejavnosti v okviru Premogov-
nika že od leta 1971, dela pa pri gaterju, na žagi, z viličar-
jem, pri cirkularju. »Delam vse, kar je potrebno, in vseh 35 let 
pravzaprav ista dela, le imena podjetij so se menjala, pa teh-
nologija napreduje. Izkušenj imam vedno več, a delo mi ne gre 
več tako od rok, ko nekdaj. Staram se, to vidim tudi po tem, 
da sedaj najraje delam zjutraj, nočno delo pa me zadnja leta 
utruja,« odkrito pove Borovnik in doda, da boš čez leto imel 
dovolj delovne dobe za upokojitev, a bo za kakšno leto pre-
mlad.
Pa nagrada? Skromno reče: »Motivacija za delo je vsekakor, 
ampak saj vsi dobro delamo in drugače sploh ne more biti. 
Jaz sem prvopisani pri gaterju in če jaz veliko in dobro delam, 
morajo moji sodelavci tudi. Moj uspeh je njihov uspeh. Letos 
sem med najboljšimi jaz, drugo leto bo kdo drug.«
Rajko Gajič dela od leta 1988 na žagi, pa še pri drobilniku 
in cirkularju. »Starejši kot si, več moraš delati, več je sicer 

izkušenj, a več truda je treba vložiti. Ampaj saj smo navajeni 
delati. Poleg tega delamo v proizvodnji kot za tekočim trakom. 
Delo podajamo drug drugemu, zato ne more nihče zaostajati 
ali slabo delati. No, če te pri tem opazijo, da dobro delaš in 
te nagradijo – toliko boljše,« pove Gajič, ki ima do upokojitve 
še pet let dela.
Oba pa povesta tudi, da je razlika med mladimi in starejšimi 
delavci. Mladi delavci, ki pridejo v PLP, so večinoma pripra-
vniki, ki čakajo na delo v jami. Zato nimajo prevelikega zanima-
nja za delo z lesom, a jih delo prisili, da se trudijo. »Les prihaja 
enakomerno po liniji in ne moreš počivati, sicer se ti nakopiči 
in potem si v težavah. Lažje je delati sproti,« povesta.
Borovnik in Gajič sta zadovoljna s svojim delom v PLP, posebej 
ker podjetje dobro dela. Za njimi je najuspešnejše leto in želita 
si, da bi dobro delali tudi letos. Kot povesta, v teh zimskih 
mesecih nimajo dovolj lesne surovine zaradi mraza in velikih 
količin snega, imajo pa dobrega kupca, to je Luka Koper, za 
katero največ žagajo. »Kolikor lesa razžagamo, toliko ga pro-
damo,« ju veseli.
Tudi Damjan Lesnjak je potrdil, da delo v PLP dobro teče, 
če bi bile vremenske razmere manj zimske, pa bi bilo še 
boljše. Mraz ovira dobavo in razrez hlodovine, nizke tempe-
rature so za nekaj mesecev preložile tudi za november napo-
vedano odprtje krojilno-lupilne linije. Če bo manj mrzlo, da 
bodo lahko strojniki in elektrikarji dokončali svoje delo, jo 
bodo odprli v marcu.

Diana Janežič

V PLP so drugo leto zapored izbirali najboljšega delavca in drugo leto 
zapored je to postal Vladimir Podrzavnik. Drugo mesto pa sta si letos 
razdelila dva sodelavca, in sicer Ivan Borovnik in Rajko Gajič. 

Ivan Borovnik Rajko Gajič
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DOGODKI – MIC postaja tehnološki park

Da bo tako, se na Starem jašku še ne 
vidi, bodo pa takoj, ko bo vreme ugodno, 
začeli z deli. Projekti so namreč priprav-
ljeni, financiranje dogovorjeno. Kot je 
povedal ravnatelj MIC Darko Lihtine-
ker, je celotna investicija v objekte in 
opremo vredna okoli 700 milijonov SIT. 
Sredstva za drugi objekt prispeva minis-
trstvo za šolstvo in šport, gre pa v bistvu 
za kupnino, dobljeno od prodaje Doma 
učencev, tretji objekt pa financira minis-
trstvo. Nakup opreme je naloga šolskega 
centra in občine.
MIC je pravzaprav zasnova tehnološkega 
parka. Okolje zanj je idealno, umak-
njeno iz mesta, mirno, z dovolj prostora 
za objekte in parkirna mesta, hkrati pa 
simbolično umeščeno ob 130 let star 
jašek, kjer se je začelo rudarjenje v Šale-
ški dolini. 
»Tehnološki park ne bo namenjen le 
našim dijakom, študentom, ampak bo 
priložnost za vse, za vseživljenjsko uče-
nje. V ŠCV nas je sedaj 3.884 – 2.500 
dijakov, 750 študentov, drugo smo zapo-
sleni – in to je velik potencial znanja, 
idej, izkušenj, ki pa imajo omejene mož-
nosti uporabe in razvoja, če ne sodelu-
jemo z lokalno skupnostjo, s podjetji in 
če ta ne sodelujejo s šolo,« je povedal 
pomočnik ravnatelja MIC Srečko Pod-
veržen.  
Tehnološki park naj bi zato bil tudi pod-
jetniški inkubator, ki ga mnoga, pred-
vsem manjša, podjetja prav gotovo potre-
bujejo. Njegovo opremo in zmogljivosti 
lahko uporabijo za razvijanje svojih idej, 
prototipov, pridobivanje novega znanja. 
Žal, je poudaril Lihtineker, mnoga pod-
jetja ŠCV in MIC še vedno razumejo kot 
okorel šolski sistem, resničnost pa je 

povsem drugačna in za podjetja takoj 
zelo uporabljiva. »Naš šolski center je 
namenjen za izobraževanje vse popula-
cije in praktično bogatitev njenega zna-
nja,« je prepričan Lihtineker.
Podveržen sicer pravi, da je njihova pri-
marna naloga izobraževanje učeče mla-
dine, hkrati pa že sodelujejo z nekate-
rimi podjetji. Premogovnik Velenje je 
soustanovitelj ŠCV in z njim delajo z 
roko v roki. Mnogi njihovi predavatelji 
so tudi razvijalci. 
»Razvili smo opremo za elektro učilnice 
in z njimi opremili vse elektro šole v Slo-
veniji, sedaj smo jo promovirali tudi v 
Črni Gori. Sodelovanje z jugovzhodno 
Evropo nasploh krepimo. V sodelovanju 
s strokovnjaki Gorenja smo opremili nji-
hov laboratorij za testiranje gospodinj-
skih aparatov po TCR certifikatu. Prav 
sedaj za HTZ IP preizkušamo mize za 
testiranje jamskih strojev. Vse to sta raz-
voj in prototipna izdelava opreme, ki 
ju lahko nadgradimo z izobraževanjem 
delavcev, ki bodo z njo delali.« 

Poleg vseh teh pridobitev, pomembnih 
za razvoj in bogatitev znanja z vidika 
šole in okolja, bodo z dokončanjem celo-
tnega projekta MIC rešili tudi prostor-
sko stisko šolskega centra. 
»Sedaj imamo naše dijake in študente 
na trinajstih lokacijah v mestu, od jeseni 
pa naj bi bili samo na dveh. Objekte Šol-
skega centra na Trgu mladosti bomo 
uporabljali za predavanja strokovno-teo-
retičnih in splošnih predmetov, v MIC-u 
pa bodo laboratoriji, delavnice in speci-
alizirane učilnice za strojništvo, elektro-
tehniko, računalništvo, učni prostori 
Višje šole ter za programa turizem in 
ekonomija. 
V drugem objektu bomo med drugim 
imeli pomembno novo pridobitev, to je 
laboratorij za obnovljive vire energije, v 
tretjem pa predavalnico, računalniško 
učilnico in jedilnico, ki naj bi že jeseni 
omogočala prehrano več kot 1.000 dija-
kom in študentom,« je vsebino MIC-a 
popisal Podveržen.

Diana Janežič

KO ZEMLJA ODMRZNE, BODO 
ZASADILI LOPATE 
Pred tremi leti je bil položen temeljni kamen za izgradnjo Medpodjetni-
škega izobraževalnega centra na Starem jašku in njegov prvi del je bil 
svečano predan namenu 11. junija 2004. Drugi in tretji del naj bi vrata 
odprla septembra letos.

Darko Lihtineker (desno) in Srečko 
Podveržen pričakujeta, da bo okolje 
temeljito izrabilo ponudbo MIC-a.

Stari jašek in MIC - kjer se srečujeta 
tradicija in sodobna tehnologija.
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Že v eni uri se je odzval Urad za Seiz-
mologijo z naslednjim sporočilom, ki ga 
citiramo v celoti:
»Agencija Republike Slovenije za oko-
lje, Urad za seizmologijo in geologijo spo-
roča, da so seizmografi državne mreže 
potresnih opazovalnic zabeležili v nedeljo, 
15. januarja 2006, ob 3. uri in 41. minut 
močan potresni sunek 43 kilometrov seve-
rovzhodno od Ljubljane, z žariščem južno 
od Mozirja. 
Preliminarno ocenjena magnituda potresa 
je bila 3,0. Po prvih podatkih so potres 
čutili prebivalci Mozirja, Šoštanja, Vele-
nja, Žalca in okoliških krajev. 
Ocenjujemo, da intenziteta v širšem nad-
žariščnem območju ni presegla V. stopnje 
po evropski potresni lestvici. Temu potresu 
je predhodilo več šibkejših potresnih sun-
kov, najmočnejši ob 3. uri in 34 minut, 
magnitude 2,3.
Agencija RS za okolje, Urad za seizmolo-
gijo in geologijo«
Potres je zabeležil tudi seizmograf Premo-
govnika Velenje v Mayerjevi vili v Šošta-
nju, in sicer je bila zabeležena intenzi-
teta, izražena kot hitrost nihanja tal, 
kar 3.4 mm/s, kar je 3 krat močnejše, 
kot znaša običajna intenziteta potresnih 
sunkov, ki jih beležimo v Šoštanju. 
Občutljive naprave so v zvezi s tem 
potresom zabeležile naslednje potresne 
sunke:
Čas      intenziteta
3.34      0.556mm/s
3.38      0.683mm/s
3.41      3.40mm/s
15.29    0.587mm/s
Kot zanimivost lahko povemo, da smo 
bili obveščeni o potresu v nekaj minutah 
po dogodku prek sistema za obveščanje 
prek SMS, ki smo ga vzpostavili lani. 

Seveda smo bili prvi trenutek močno 
presenečeni nad jakostjo dogodka, saj 
takih jakosti do sedaj nismo bili vajeni. 
Ko smo izvedeli, da je šlo za potres, je 
bilo našega začudenja hitro konec.
Dogodek je le rahlo presegel prvo mejo 
za varno tresenje tal, postavljeno za spo-
meniško varovane objekte in posebno 
občutljive zgradbe, ki jo postavlja stan-
dard DIN 4150. Druge meje za stano-
vanjske zgradbe ni dosegel.

V zvezi s tresenjem tal imamo na splet-
nem naslovu www.rlv.si/seizmika pri-
pravljenih več vsebin, ki bi utegnile 
zanimati prebivalce Šoštanja in Pesja, ki 
jih občasno moti tresenje tal. 
Za tiste, ki jih ta tematika še bolj 
zanima, je pojasnjeno tudi ozadje trese-
nja tal, kakšne so dovoljene meje trese-
nja tal, kaj so mm/s, kdaj so vibracije le 
moteče in kdaj šele postanejo nevarne.

Janez Mayer, univ. dipl. inž. rud.

DOGODKI – Januarski potresni sunki

TUDI PREMOGOVNIŠKI 
SEIZMOGRAF ZAZNAL POTRES
V nedeljo, 15. januarja, je ob 3.40 nekatere prebivalce v Savinjski in 
Šaleški dolini zbudilo globoko bobnenje, ki mu je sledil najprej eden, 
potem pa še več potresnih sunkov. 

Tudi sicer imamo v zvezi s tresenjem tal na spletnem naslovu www.rlv.si/seizmika
pripravljenih ve� vsebin, ki bi utegnile zanimati prebivalce Šoštanja in Pesja, ki jih ob�asno
moti tresenje tal. Za tiste, ki so bodo vzeli �as in jih ta tematika zanima, je pojasnjeno tudi 
ozadje, koliko so dovoljene meje tresenja tal, kaj so mm/s, kdaj so vibracije le mote�e in kdaj 
šele postanejo nevarne . 

Pripravil:

Janez Mayer univ.dipl.inž.rud. 

http://www.rlv.si/seizmika
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V letu 2005 je bilo med krvodajalci v poslovnem sistemu Pre-
mogovnik Velenje 2.527 odvzemov krvi, kar je do sedaj naj-
večje število, poleg tega je to 57 odstotkov vseh odvzemov krvi 
z našega območja, ki so bili lani prav tako rekordni. 
Premogovniški krvodajalci so največ krvi darovali za Zavod za 
transfuzijo krvi Ljubljana, za bolnišnici v Slovenj Gradcu in 
Celju, izredni odvzem krvi pa so opravili v Splošni bolnišnici 
na Jesenicah, kjer so bili nad njihovo akcijo zelo navdušeni in 
so ob tej priložnosti Premogovniku Velenje podelili posebno 
priznanje. Letos bo priložnosti za darovanje krvi znova veliko, 
saj bo na območju Šaleške doline 8 organiziranih krvodajal-
skih akcij, redna spomladanska bo v Velenju med 19. in 21. 
aprilom, poletna 25. in 26. julija, redna jesenska pa med 21. 
in 24. novembrom. Prva letošnja akcija bo že 16. februarja v 
Šoštanju. Krvodajalstvo je le ena, čeprav največja in najuspeš-
nejša aktivnost osnovne organizacije Rdečega križa v podjetju. 
Njen program dela zajema pomoč bolnim članom organiza-
cije, krajevnim organizacijam RK ter vključevanje v dejavnostih 
Območnega združenja RK Velenje. Pri svojih akcijah sodeluje 
tudi z upravo podjetja in vodstvi povezanih družb, in to sode-
lovanje ocenjuje kot zelo dobro. Člani OO RK smo vsi zapo-
sleni in plačujemo letno članarino. Ta je že nekaj let enaka, 
400 tolarjev, in toliko bo tudi letos. Članom bo odtegnjena pri 
aprilski plači, torej maja.                                            dj

LANI REKORDNO 
ŠTEVILO 
ODVZEMOV KRVI

DOGODKI 

Od 17. januarja je Muzej premogovništva Slovenije znova na 
ogled, potem ko so ga po božičnih praznikih zaprli in opravili 
nekaj vzdrževalnih del. 
Z lanskim obiskom so zadovoljni, saj so po dveh letih stagna-
cije znova zabeležili rast števila obiskovalcev, bilo jih je sko-
raj 29.000. 
Veseli jih tudi, da so bile dobro obiskane tudi druge prireditve 
v muzeju. Lani so odprli novo razstavo o zgodovini Premogov-
nika Velenje, organizirali predavanje o potresih, slikarsko raz-
stavo, nočni ogled muzeja, sodelovali so pri izdaji monografije 
Rudniki in premogovniki v Sloveniji. Muzej so prek TV spo-
znali tudi gledalci interaktivnega showa Bar.
Pomembno je tudi, da so imeli med obiskovalci 10 odstotkov 
tujcev, največ iz Avstrije, Nemčije in Italije, od koder si tudi v 
prihodnje obetajo največ obiska. 
Muzej je od odprtja leta 1999 obiskalo že skoraj 200.000 obis-
kovalcev, kar ga uvršča med najbolj obiskane znamenitosti v 
Sloveniji.
Letos nameravajo prenoviti trgovino s spominki in izboljšati 
gostinsko ponudbo, z različnimi akcijami pa se bodo trudili 
povečati število obiskovalcev, še posebej iz tujine. 
Pri svojih naporih za ohranjanje tehnične in kulturne dediš-
čine rudarstva pa si želijo večje pomoči države. 

RUDNIŠKO 
PODZEMLJE DOBRO 
OBISKANO 

foto Hans
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GLASBENO VOŠČILO JE BILO 
ODLIČNO SPREJETO

DOGODKI – Novoletni koncert godbenikov

Prvi vikend v januarju je bil tradicionalno namenjen novoletnemu kon-
certu Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Oba dneva so ljubitelji 
njihove glasbe napolnili veliko dvorano velenjske glasbene šole.

Pihalni orkester Premogovnika Velenje 
predstavlja na svojih koncertih zelo raz-
novrsten program. Na eni strani namreč 
seznanjajo glasbenike s temeljnim reper-
toarjem pihalnih orkestrov, po drugi 
strani pa želijo buditi zanimanje za naj-
različnejše glasbene tokove. Njihov kon-
certni spored vsebuje tako resno orke-
stralno glasbo kot tudi jazzovsko in 
filmsko glasbo. Posebno pozornost 
posvečajo poustvarjanju del slovenskih 
skladateljev starejše in mlajše genera-
cije.
Program je bil tudi tokrat raznolik in 
pester, zahteven za nastopajoče, a hkrati 
dovolj privlačen za poslušalstvo. Za to 
so poskrbeli tudi solisti: vokalistka Eva 
Hren, trobentač David Špec Jezernik in 
flavtistka Špela Zamrnik. 
V prvem delu koncerta smo poslušali 
delo japonskega skladatelja, nato pa se 

je v solistični skladbi na trobenti pred-
stavil David Špec Jezernik. Prekmursko 
ljudsko Vsi so venci vejli je v jazz stilu 
zapela vokalistka Eva Hren, ob nasled-
njih svojih dveh nastopih pa je k petju 
pritegnila tudi poslušalce. Prvi del kon-
cert je sklenil znani musical Leonarda 
Bernsteina Zgodba z zahodne strani. 
Drugi del koncerta je bil obarvan še 
lahkotneje in poslušalci smo lahko uži-
vali v ritmih bosa nove, jazza, plesne 
glasbe, kot solistka pa se je predstavila 
flavtistka Špela Zamrnik in navdušila z 
znano skladbo Osamljeni pastirček na 
panovi piščali, kar je pri nas velika red-
kost.
Koncertu je veliko živahnosti dodal sim-
patični povezovalec Boštjan Oder, ki 
je skladbe napovedoval s komičnimi 
vložki, poskusil pa se je tudi v dirigira-

nju, a ugotovil, da ta naloga ni tako pre-
prosta, kot morda izgleda.
Dva koncerta v dveh večerih sta za 
bila za 80-članski orkester in dirigenta, 
seveda, zelo naporna. Dirigent Matjaž 
Emeršič: »Veliko energije smo vsi pora-
bili za ta dva večera, vendar sta uspela 
in zato smo vsi zadovoljni. Posebej napo-
ren je bil sobotni večer, ki ga je snemala 
tudi TV Slovenija in bo material pora-
bila za posebno oddajo. 
Letos smo malo več koketirali z občin-
stvom in to pretakanje energije od nav-
dušenega občinstva k nam vsem nasto-
pajočim veliko pomeni. Ob tem se 
sprostimo, občutki so lepi.
Pri pripravah na koncert je 90 odstot-
kov dela sestava programa, izbor skladb, 
ki naj bi jih igrali. Ko se dogovorimo za 
voditelja večera, pa nastane tudi scenarij 
povezovanja in tokrat smo se z Boštja-
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nom Odrom dogovorili za nekoliko bolj 
sproščen, drugačen način. Poslušalcem 
je bilo očitno všeč, pa tudi nam, in smo 
z veseljem sodelovali.«
Tradicionalni novoletni koncert je izzve-
nel, letos pa bomo pihalnemu orkestru 
prisluhnili še večkrat. Poleg nastopov 
ob različnih priložnostih, na priredit-
vah, proslavah načrtujejo v aprilu redni 
letni koncert, v maju promenadni kon-
cert, jeseni pa nameravajo sodelovati na 
tekmovanju v avstrijskem Gradcu, kjer 
se bodo posebej predstavili solisti. Tem 
v orkestru tudi sicer namenjajo veliko 

pozornosti in jih s ponosom predstav-
ljajo občinstvu na različnih koncertih.
»Kadrovsko je orkester zelo dobro sestav-
ljen. Polovica glasbenikov ima akadem-
sko izobrazbo, so profesorji glasbenih 
šol oziroma solisti v različnih orkestrih, 
veliko imamo tudi študentov glasbene 
akademije. Igranje v našem orkestru je 
tudi zanje priložnost, da se predstavijo, 
mi pa jih pri tem z veseljem podpiramo. 
Odličen orkester namreč sestavljajo 
odlični posamezniki,« je sklenil Matjaž 
Emeršič.

Diana Janežič

David Špec - Jezernik Eva Hren

Špela Zamrnik

ŠALEŠKE HORI-
ZONTALE ALOJZA 
ZAVOLOVŠKA

Konec januarja so za mesec dni 
razstavišči Barbara napolnile 
slike akademskega slikarja Alojza 
Zavolovška.
Kot je zapisal v spremno bro-
šuro, je kot mlad slikar ob pri-
hodu v Velenje, jeseni leta 1959, 
spremljal hiter razvoj premogov-
nika in Šaleške doline.
»Zame najbolj zanimivi so bili 
rudniški motivi in tektonske 
spremembe na zemljišču, pod 
katerim so rudarji pridobivali 
premog. Stalno sem se spremi-
njal tudi sam. Vedno sem razmiš-
ljal, kako bi na enostaven način 
slikal spremembe, ki so nastale 
v dolini. Vedno bolj sem se bli-
žal poenostavitvam in nastajale 
so nove slikarske rešitve, ki sem 
jim dal ime Šaleške horizontale. 
Vse sem podredil horizontali: 
voda je horizontalna, premog je 
horizontalen, stavbe so horizon-
talne, hribi in vegetacija posta-
nejo kulise za ozadje. 
Naj mi bo dovoljeno, da se ob 
tej, najbrž zadnji, slikarski raz-
stavi zahvalim Premogovniku in 
rudarjem, nekdanjemu in seda-
njemu vodstvu za moralno in 
materialno pomoč. V Premogov-
niku imate največ mojih slikar-
skih eksponatov v dolini. 
Lepa hvala, ker ste mi bili naklo-
njeni. Naklonjeni ste bili likovni 
umetnosti in kulturi,« je še zapi-
sal Alojz Zavolovšek.

DOGODKI – Razstava del Lojzeta Zavolovška
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TRDNA VOLJA IN VISOKI CILJI 
VODIJO K USPEHU

NA OBISKU – Robi Kolar

Robi dela v jami, triizmensko, in sicer 
pri raziskovanjih sloja z vrtinami za 
potrebe odvodnjevanja. »Z vrtinami jem-
ljemo vzorce materialov v sloju. Delo mi 
ustreza, je vsak dan drugačno, zanimivo. 
Sodelavcev imam na eni izmeni 15 in 
dobro se razumemo med seboj,« je pred-
stavil svoje delovno okolje.
Veliko večino njegovega prostega časa 
pa zavzema (pre)malo poznan in popu-
laren šport - body building, ki mu nare-
kuje tudi poseben stil življenja. 
»V svojem življenju sem se preizkusil 
v karateju, nogometu in še čem, a mi 
noben šport ni ponudil dovolj zadovolj-
stva, da bi vztrajal. V bistvu pa me je 
k mojemu sedanjemu športu pripeljala 
šibkejša telesna konstitucija. 
Celotno otroštvo sem bil zelo lahek, še v 
osmem razredu osnovne šole sem imel le 
okoli 50 kg. Da bi si okrepil telo, mišice, 
sem začel pri sedemnajstih letih zahajati 
k sosedu, v njegov fitnes. Ta vadba me je 
nato zastrupila,« prizna.
Sedem let je nabiral znanje o vadbi body 
buildinga prek revij in prijateljev, ki so 
se z njim ukvarjali, izkušnje pa v fitnesu. 
Nato pa se je na enem od tekmovanj 
v body buildingu, kamor je zahajal kot 
gledalec, seznanil z Duškom Madžarevi-
čem, svojim sedanjim trenerjem. 
»Ne vem, ali je videl kaj v meni, skratka, 
ponudil mi je, da me začne pripravljati 
za tekmovanja, da postane moj mana-
ger. On mi zdaj narekuje prehrano, tre-
ninge, me usmerja na tekmovanja,« pove 
Robi.
Treniranje body buildinga je Robijev 
stil življenja in da je lahko uspešen v 
tem športu, drugače tudi ne gre. Vse 

je podrejeno temu. Treningi, prehrana, 
tudi službene obveznosti. Kako izgleda 
Robijevo leto, dan, prehrana?
»Osem mesecev v letu pridobivam 
mišično maso. Dva meseca se priprav-
ljam na tekmovanja, tudi s strogo dieto, 
zgolj beljakovinsko in tisti čas so v 
telesu maščobe in ogljikovi hidrati na 
ničli. Dva meseca, ponavadi konec leta, 
potekajo tekmovanja.
Moj dan? Če imam službo popoldan, 
vstanem okoli 5.30. Pripravim si zaj-
trk, tega pa sestavlja 10 kuhanih belja-
kov, pol kg skute, 200 g črnega kruha in 
beljakovinski napitek. 

Na treningu sem dve uri, do 9. ure. Po 
treningu zaužijem beljakovinski napitek 
za rast mišic. Malica je podobna zajtrku, 
preden grem v službo pa imam kosilo, 
ki je sestavljeno iz pol kg kuhanega ali 
na žaru pečenega mesa, 300 g riža in 
solate. 
V službo si za malico nesem beljako-
vine v prahu in včasih tune v vodi ali pa 
pojem salamo iz piščančjih prsi.
Česa ne smem jesti? Ocvrte hrane, svinj-
skega mesa, salam, sirov, belega kruha, 
krompirja, maščob… Sladice so tu in tam 
dovoljene, včasih kakšna pizza ali ham-
burger. Te kalorije z vadbo hitro spra-

Robi Kolar je naš sodelavec od leta 1999. Najprej je delal na pripravski 
številki 4 in že kot pripravnik doživel precej hudo nezgodo s poškodbo 
hrbtenice. Po okrevanju je dobil možnost, da začne delati pri vrtalcih in 
jo izkoristil. Na obisk pa smo ga povabili zaradi njegovega hobija.

Robi Kolar: »Če pa si postaviš tudi visoke cilje, ki jih želiš doseči, podrediš vse 
življenje temu.«
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viš iz sebe. Od ogljikovih hidratov lahko 
jem riž ali testenine, oboje le kuhano v 
vodi.
Pijača je voda in beljakovinski napitki, 
alkohol ni dovoljen, popijem pa precej 
črne kave. Večinoma si hrano priprav-
ljam sam, kosilo pa použijem v restavra-
ciji, kjer dela moja punca Romana. To mi 
prihrani precej časa,« navajeno našteva 
Robi, saj velike znanosti tu ni.
Če te ta šport ne zasvoji, potem je takšno 
prehranjevanje, treniranje, takšen način 
življenja nasploh, težavno. 
»Meni ni, saj mi je to zlezlo pod kožo. 
Imel sem 50 kg, sedaj jim imam 104, 
ampak to so mišice. Ko tekmujem, pa 
imam skoraj 20 kg manj. 
V tistih dveh mesecih, ko se priprav-
ljam na tekmovanje, imam tudi posebno 
beljakovinsko dieto, ki je zelo enolična. 
To je v glavnem kuhan oslič na vodi, pet-
krat na dan po 400 g. Pijem samo vodo. 
Zadnja dva dni pred tekmovanjem tudi 
pijem ne, zato se potem na odru mišice 
vidijo tako izrazito. K temu pripomore 
tudi posebna maža, da se telo sveti.
Na svetovnem prvenstvu v Italiji sem 
imel okoli 87 kg, na državnem prven-
stvu v Kopru pa sem bil v boljši formi in 
sem bil še kakšen kilogram lažji. Na tek-
mah se ocenjujeta definicija in skladnost 
telesa, poze so predpisane in vsi, ki smo 
na odru, hkrati zavzamemo isti položaj, 
na poziv sodnikov. Tiste pol ure na odru 
je bolj naporne kot celoletna vadba.«
A tudi vsakodnevna vadba je naporna, 
predvsem pa jo je treba delati vztrajno 
in natančno. Kot pravi Robi, je treba 
telo oblikovati skladno, skrbeti za vsako 
mišico in izvajati temu primerne vaje. V 
fitnesu trenira pet krat na teden po dve 
uri, ko se pripravlja na tekmovanja pa 
dvakrat na dan. Takrat v službo ne hodi, 
izkoristi dopust in ure, saj ima zaradi 
stroge diete moč le za treniranje, sicer 
pa počiva.
Za takšen način življenja moraš imeti 
zelo močan karakter, veliko volje in 
imeti moraš ta šport rad. Robi soglaša, a 
še dodaja: »Če pa si postaviš tudi visoke 
cilje, ki jih želiš doseči, podrediš vse živ-
ljenje temu. Uživam v treniranju, še večje 
zadovoljstvo pa so zame tekmovanja in 
doseženi rezultati. Moj cilj je, da bi bil v 
svoji kategoriji svetovni prvak. Od tega 
rezultata me loči veliko ali malo. Lani 
sem bil na svetovnem prvenstvu peti.«
Poleg dobrih rezultatov ga z novo ener-
gijo napajajo tudi treningi sami po sebi. 

Po vsakem se počuti odlično: »Če sem 
slabe volje, pridem po treningu iz fit-
nesa povsem drug človek, poln pozi-
tivne energije. Treningi me zadovolju-
jejo, potrebujem jih. Bolj ko vadim, 
boljši sem, napredujem. 
A počasi mi fitnes, v katerem treni-
ram, ne bo več dovolj, kajti zmanjkalo 
bo uteži. Obstajajo fitnesi z opremo prav 
za treniranje body buildinga. Tak fitnes, 
najbližji meni, je v Celju. 
Vendar imam sedaj vadbo v fitnesu ŠD 
MAT v Šempetru brezplačno - doma  
sem na Polzeli - vadba v Celju pa bi 
pomenila dodatne stroške in časovno 
obremenitev. Ukvarjanje z body buildin-
gom ni poceni; samo za mojo osnovno 
in dodatno hrano dam na mesec okoli 

100.000 SIT, pred tekmovanji še več, vse 
moje življenje je podrejeno temu, tudi 
dopusta ne koristim drugače kot za pri-
prave na tekmovanja,« pripoveduje Robi 
in opozori tudi na temnejše plati svo-
jega hobija. 
Vsi, ki se ukvarjajo z body buildingom, 
vlagajo v to poleg svoje volje, energije 
tudi predvsem svoja sredstva. Body buil-
ding v Sloveniji namreč ni tako popula-
ren kot v drugih državah, zelo razširjen 
je, na primer, v Italiji. V Sloveniji imamo 
Fitnes body building zvezo, katere usta-
novitelj in predsednik je Duško Madžare-
vič. Zveza je bila ustanovljena predvsem 
za to, da lahko v Sloveniji organiziramo 

tekmovanja, v finančnem smislu pa od 
nje tekmovalci ne dobijo nič. Država v 
ta šport nič ne vlaga in tudi sponzorje je 
zelo težko najti.
»V zvezi sta fitnes in body building sek-
cija. V body buildingu tekmujemo v treh 
kategorijah, kamor smo tekmovalci raz-
vrščeni po telesni višini, in sicer v nizko 
do 172 cm, srednjo do 178 cm in visoko 
nad 178 cm. Pri tem kilogrami niso 
pomembni. Jaz tekmujem v srednji kate-
goriji. Starostnih omejitev za tekmova-
nje v body buildingu ni, na tekmovanjih 
so tudi starostne kategorije nad 40, nad 
50 in nad 60 let.
V body buildingu tekmujemo moški in 
ženske; najboljša slovenska tekmovalka 
je Brigita Brezovac iz Maribora, njen 

fant je Zmago Karner in oba sta že bila 
svetovna prvaka,« opiše še to plat tek-
movanj Robi in za konec vendarle izda 
»slabost« večine sicer svojih zelo disci-
pliniranih športnih kolegov: »Ob vsej, za 
večino ljudi, asketski prehrani me druge 
»dobrote« nikoli ne premamijo. 
A po tekmi si tekmovalci damo duška 
s sladkarijami. Jaz si zalogo delam tista 
dva meseca hude diete. Spravljam jih 
v posebno omaro, ki jo zaklepam. Več-
ino tega potem razdelim, precej pa tudi 
pojem. V neki reviji sem bral, da to 
delajo tudi najboljši body builderji na 
svetu…« med smehom sklene Robi.

Diana Janežič

Robi Kolar, levo, peti na svetovnem prvenstvu v Italiji konec leta 2005.
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ZDRAVJE

HIGIENA ZA ZDRAVJE 

Ti praviš, da ljubiš neizmerno svojega 
otroka? Verjel bodem še le tedaj, če bom 
našel tvojo deco vedno čedno. Dete, ovo 
sirote, seveda ti ne more povedati, kako 
težko mu je ležati v svoji mokroti neko-
liko ur ali celo v blatu po noči. Pa skusi 
sama tako ležati, čutila boš, ali je to pri-
jetno in zdravo. Največ bolezni na koži, 
iz mokrega prehlajenja v želodcu, v čre-
vesih, na persih in v gerlu izvira pri deci 
iz nesnage. Reči se more, da polovica 
umerlih otrok bi ostala v življenju, ko bi 
jih matere vedno snažne imele.« Besede, 
ki so se zapisale dr. Serncu v Nauku o 
gospodinjstvu spisanem  in na svetlo 
danem v deželi na južni strani Alp dav-
nega 1871.
V zadnjem slovenskem medicinskem slo-
varju lahko pod pojmom HIGIENA pre-
beremo: »Higiena je veda o škodljivih in 
koristnih vplivih na človekovo zdravje in 
o ukrepih za njegovo ohranitev in izbolj-
šanje. Javna ali komunalna higiena si 
prizadeva za izboljšanje zdravja prebival-
stva z odpravljanjem škodljivih vplivov. 
Higiena dela je medicinska stroka, ki 
proučuje delovno okolje in higienske 
razmere pri delu ter predlaga ustrezno 
sanacijo. Mentalna higiena ali psihohigi-
ena si prizadeva za preprečevanje dušev-
nih motenj in utrjevanje duševnega 
zdravja. Šolska higiena skrbi za zdravje 
šolskih otrok in mladine. Osebna higi-
ena si prizadeva izboljšati zdravstveno 
stanje posameznika z uvajanjem zdravih 
življenjskih navad.«  

Možnosti za okužbo je veliko

Cilji osebne higiene  so zdravje, samo-
zavest, ustrezen estetski izgled, sposo-
bnost, osebno zadovoljstvo in razvoj 
zrele ter harmonične osebnosti. Podro-
čja osebne higiene so nega kože, orga-
nov in organskih sistemov, higiena 
obleke in obutve, telesna aktivnost – 
vzgoja, športna aktivnost, zdrava rekre-
acija, oblikovanje harmonične osebnosti 

– psihohigiena, pravilna prehrana, delo, 
zabava, spolna vzgoja in zdrave življenj-
ske navade.
Zdravje prebivalcev in posameznika je 
odvisno od razvitosti države, socialno-
ekonomskega stanja, količine in kakovo-
sti hrane, primernih prebivališč, vodnih 
in kanalizacijskih sistemov, razvitosti 
zdravstvene službe, dosegljivosti zdrav-
nikov, zdravil in bolnišnic ter kulture 
določene sredine. Pomembne so življenj-
ske navade ljudi, njihov odnos do zdravja 
in pripravljenost na spremembe. 
Človeško vrsto močno ogrožajo infek-
cijske bolezni ter bolezni v zvezi s pre-
hrano. Številne nalezljive bolezni pre-
našajo žuželke, najpogosteje v tropskih 
krajih. Na potovanjih po teh deželah se 
lahko še vedno srečamo z malarijo, ki 
jo prenaša komar mrzličar. Komarji pre-
našajo tudi filiriazo in rumeno mrzlico. 
Bolezen sicer lahko uspešno zdravimo z 
zdravili, boljša pa je preventiva s pobija-
njem komarjev, uporabo zaščitnih mrež 
ali sredstev, ki komarje odganjajo. Pri 
rumeni mrzlici je dodatno uspešno še 
preventivno cepljenje. 
Tudi druge žuželke prenašajo bolezni. 
Lišmeniazo, dengo in mrzlico papatači 
razširjajo peščene bolhe. Bolhe podgan 
prenašajo bubonsko kugo, muha ce-ce  
pa prenaša tripanosomiazo ali spalno 
bolezen. Tifus prenašajo uši, klopno 
pegavico klopi na psu, grmičevsko mrz-
lico pršice podgan, podganje bolhe pa 
mišji tifus.
Prav tako pa so pomembne bolezni, 
ki se razvijejo zaradi slabih higienskih 
razmer. Širijo se s človeškim blatom in 
onesnaženo vodo ali hrano. Rešitev je 
v izboljševanju splošnih higienskih raz-
mer ter spoštovanju osebne higiene. Žal 
še vedno vsem ljudem ni dostopna čista 
pitna voda. Infekcije, ki se širijo prek 
ust, so številne nespecifične driske od 
tifusa, paratifusa ali kolere. Sem sodijo 

tudi zastrupitve s hrano, bacilarna in 
amebna griža. 

Higiena naša vsakdanja

Za črevesno nalezljivo boleznijo lahko 
zbolimo, če zaužijemo okuženo živilo, 
hrano ali vodo. Nekaj ur ali dni po zau-
žitju, mikrobi povzročijo črevesne težave, 
ki se kažejo v bruhanju in/ali driski, sla-
bosti, izgubi apetita in krčih v trebuhu. 
Občasno se pojavi tudi povišana telesna 
temperatura, hujše težave pa so redke. Za 
sicer zdravo odraslo osebo te težave ne 
predstavljajo večje nevarnosti. Če pa tra-
jajo dlje časa, pri majhnih otrocih in sta-
rih osebah pa tudi prej, lahko pride do 
prevelike izgube tekočine in elektrolitov. 
Zato se je moramo čim prej obiskati svo-
jega zdravnika, ki nam bo dal napotke 
glede prehrane. Zelo pomembno je takojš-
nje nadomeščanje izgubljene tekočine. 
Zbolevajo lahko posamezne osebe. 
Zaradi nehigienskih navad se lahko 
bolezen prenese na ostale družinske 
člane. Klice se izločajo z blatom in dru-
gimi telesnimi izločki, zato se nahajajo 
na rokah, s katerimi lahko okužimo 
živila, predmete, površine, s katerimi 
prihajamo v stik. 
Širjenje bolezni lahko preprečimo le s 
strogo osebno higieno. Pazili bomo na 
redno in skrbno umivanje rok. Uporab-
ljali bomo nevtralno, najbolje tekoče 
milo ter kvalitetno pitno vodo, tempe-
rature od 32 do 380C. Potrebujemo še 
pripomočke za nego nohtov ter ustrezno 
varovalno in  negovalno kremo. K milu 
lahko primešamo razkužilo, še bolje pa 
je roke razkuževati. 
In kdaj bomo roke umivali? Vedno takoj 
po umazanju, pred začetkom dela in 
med njim; po vsakem stiku z bolnikom 
in pred odhodom z dela. Pred in po jedi 
ter po vsaki uporabi WC, če se doti-
kamo obraza (nosu, ust, las), kihamo, 
kašljamo in se vsekujemo. 

»Snaga  pa je tudi pol zdravja. In to besedo bi jaz prav rad zlasti vsaki 
materi neizbrisljivo zapisal v spomin. 
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V kuhinji moramo vedno spoštovati 
strogo higieno. Roki temeljito umivamo 
s toplo tekočo vodo in milom pred pri-
pravo hrane, med posameznimi delo-
vnimi postopki v kuhinji, pred jedjo, po 
uporabi stranišča. Uporabljamo papir-
nate ali individualne brisače. 
Med pripravo hrane ne govorimo, kaš-
ljamo in kihamo v živila! Za surova in 
termično že obdelana živila bomo upo-
rabljali ločeno posodo, pribor in delo-
vne površine. Posodo in jedilni pribor 
umijemo temeljito v vroči vodi z deter-
gentom in splahnemo pod toplo tekočo 
vodo. Še bolje je uporabljati pomivalni 
stroj. 
Ne smemo pozabiti  na redno vzdrže-
vanje higiene v hladilniku in zamrzo-
valniku! Površine in opremo v kuhi-
nji čistimo redno in natančno s čisto 
toplo vodo in čistilnimi pripomočki, ki 
jih uporabljamo ločeno glede na namen 
uporabe. Kuhinjske krpe moramo pogo-
sto menjavati in prekuhavati.
Pred pripravo hrane vedno preve-
rimo rok uporabe živil. Uporabljamo 
samo po barvi, vonju in okusu zdrava 
živila. Hrane ne sme pripravljati bolna 
oseba ali oseba s kožnimi vnetji!  
Živila živalskega izvora moramo vedno 
termično obdelati. Pri tem mora imeti 
tudi sredina živila vsaj 30 minut nad 

850C. Mikrobe v živilu uniči le dovolj 
visoka temperatura. Sadje in zelenjavo 
temeljito očistimo in operemo pod čisto 
tekočo vodo. Nikoli ne uživajmo surovih 
ali termično slabo obdelanih živil žival-
skega izvora, surovega mleka in mlečnih 
izdelkov iz surovega mleka.  
Pripravljeno hrano zaužijemo takoj. 
Če to ni možno, jo na hitro ohladimo. 
Posodo z jedjo postavimo v mrzlo vodo 
in šele nato damo v hladilnik, vendar 
le za krajši čas. Živila hranimo v hla-
dilniku pri temp. do 40C. Pazimo, da 
se surova živila ne dotikajo živil, ki jih 
toplotno več ne bomo obdelovali. Živila 
zamrzujemo vsaj pod -180C. Pri shranje-
vanju živil upoštevamo čas, v katerem 
jih moramo porabiti. V hladilniku in 
zamrzovalniku redno preverjamo tempe-
raturo! 
Mrčesu in živalim bomo onemogočili 
dostop do živil.  Za pitje, kuhanje in 
umivanje živil uporabljamo samo vodo, 
ki je zanesljivo čista! Če to ni mogoče, 
moramo vodo prekuhati.
Izredno pozorni  moramo biti na higi-
eno stranišč, saj so lahko izvor okužbe 
iztrebki bolnika ali zdrave osebe, ki 
ima v iztrebkih klice (klicenosec). Z 
vročo vodo in detergenti enkrat dnevno 
pomijemo ves sanitarni prostor, zlasti 
sedežno desko, potezno vrvico z roča-

jem, kljuke, umivalnike s pipami ter 
stene in tla. Kjer ni javne kanalizacije 
morajo biti greznice pravilno grajene, 
saj lahko le tako preprečimo onesnaže-
nje pitne vode. Vsebine greznic ni dovo-
ljeno odvažati na travnike ali njive in jo 
uporabljati za gnojenje vrta.
Za zdravo življenje, dobro počutje in 
zadovoljen ter prešeren nasmeh so 
potrebni zdravi zobje. Le z njimi je 
mogoče dobro prežvečiti zaužito hrano 
in jo ustrezno pripravo za prebavo. 
Zdrave zobe bomo ohranili le z ustrezno 
ustno higieno, za katero moramo skr-
beti od ranega otroštva dalje. Karies oz. 
zobna gniloba je napredujoč bolezen-
ski  proces, ki se hitro širi v globino 
zoba in povzroča resne posledice: pulpi-
tis, gangreno in zobni granulom. Izziva 
močan in neprijeten ustni zadah. Deluje 
zelo neestetsko, pogosto pa napade že 
mlečno zobovje.
Dotaknili smo se le delčka osebne higi-
ene. Zanemarjanje nam lahko pokvari 
splošno počutje, zagreni nasmeh in nam 
nakoplje bolezni. O številnih neodstrtih 
ostalih pasteh slabe higiene pa kdaj dru-
gič. Imejte se radi in nikar ne pozabite 
na osebno higieno. Srečno!

Prim. Janez Poles, dr. med.-internist

foto Hans
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ŠPORTNO DRUŠTVO 

Odziv je bil velik. Smučanja in deskanja se je učilo 86 tečajni-
kov v 13 skupinah, prevladovali pa so osnovnošolci in dijaki. 
Vreme je bilo zimsko, saj je razen prvega in zadnjega dne 
snežilo, pihal je veter, bilo je megleno, vendar so organiza-
torji kljub nekoliko težjim razmeram za smučanje tečaj dobro 
izpeljali. »Dokaz za to je, da so se vsi tečajniki naučili osnov 
smučanja in zadnji dan tečaja uspešno prevozili veleslalomsko 
progo na Moravi. Nekoliko težav so imeli le najmlajši učenci 
deskanja, kajti ta šport je za majhne otroke pretežak,« je dejal 
vodja tečaja Jani Gorjanc.
Tečajniki so se imeli različno predznanje smučanja in deska-
nja, zato so jih učitelji glede na znanje razporedili v skupine. 
Gorjanc: »Štiri skupine so sestavljali začetniki, to je otroci, ki 
so prvič stali na smučkah. Posvetili smo jim več pozornosti 
in zanje sestavili manjše skupine. A so tudi ti po petih dneh 
uspešno prismučali v cilj.

Tečaj pa ni zajemal le učenja smučanja in deskanja, temveč se 
tečajniki naučijo tudi ravnanja z napravami na smučišču, torej 
samostojne vožnje z vlečnicami, sedežnicami…«
Učitelji so vsi naši sodelavci in so člani Smučarske zveze Slove-
nije oziroma Zveze učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. To 
zagotavlja kakovost tečaja in skrb za varnost tečajnikov.
Tečaji športnega društva slovijo po svoji dobri organizirano-
sti in skrbi za tečajnike. Tudi decembrski tečaj je na smučišču 
potekal brez težav. Zaradi večje varnosti so vsi tečajniki oble-
čeni v brezrokavnike športnega društva, da jih lahko drugi 
smučarji prepoznajo kot smučarje začetnike. 
Na zaključku tečaja v gostišču Rednak v Šoštanju so vsi tečaj-
niki prejeli potrdilo o udeležbi in bili deležni manjše pogo-
stitve. Njihove žareče oči in veselje je bilo najlepše plačilo za 
ves trud, ki so ga tečajniki in učitelji vložili v tečaj.

Diana Janežič, foto Matjaž Kovač

86 NOVIH SMUČARJEV
Športno društvo je v času božičnih počitnic med 26. in 30. decembrom 
organiziralo smučarski tečaj in tečaj deskanja na snegu za otroke in 
odrasle na Golteh.
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ŠPORTNO DRUŠTVO 

IZLETI PLANINSKE SEKCIJE V 
LETU 2006

datum pohod težavnost višina v m odgovorna oseba
11. 2. Košenjak lahka pot 1523 Husein Djuherič
11. 3. Slivnica - Cerkniško jezero lahka pot 1114 Husein Djuherič
1. 4. Staničev pohod Sabotin - Korada lahka pot 609 Primož Strniša
30. 4. Velenje - Radojč - Dobrna lahka pot 963 Franc Maršnjak
13. 5. Soška pot lahka pot 886 Marjana Borovnik
17. 6. – 26. 6. Korzika zelo zahtevna pot Husein Djuherič
17. 6. 16. pohod bosih na Goro Oljko lahka pot 733
8. 7. Mangart zelo zahtevna pot 2679 Husein Djuherič, Franc Maršnjak
12. 8. Triglav zelo zahtevna pot 2864 Husein Djuherič
1. 9. Balkanska tura lahka pot Marjana Borovnik, Husein Djuherič
30. 9. Virnikov Grintovec lahka pot 1650 Franc Maršnjak
21. 10. Kraški rob - Slavnik lahka pot 1100 Franc Maršnjak
18. 11. kamorkoli lahka pot Marjana Borovnik
26. 12. Štefanov pohod lahka pot Husein Djuherič

MALI NOGOMET

V telovadnici Šolskega centra Velenje poteka od 9. januarja liga v malem nogometu. 
Tekmovanje bo sklenjeno 20. februarja.

Lestvica po treh krogih:
mesto ekipa zmage neodlo~eno porazi gol razlika to~ke

1. HTZ 3 0 0 18:12 9
2. Priprave 2 1 0 11:6 7
3. ESD 2 0 1 10:6 6
4. Proizvodnja 1 1 1 14:9 4
5. Transport 1 0 2 10:13 3
6. Zračenje 1 0 2 6:12 3
7. SS 1 0 2 6:13 3
8. Klasirnica 0 0 3 7:11 0

SMUČARSKI TEČAJI

Športno društvo bo organiziralo v času 
zimskih šolskih počitnic od 27. febru-
arja do 3. marca na smučišču Golte 
za člane športnega društva tečaje alp-
skega smučanja in deskanja na snegu 
za otroke in odrasle.
Tečaj je primeren za otroke od 6. do 14. 
leta starost. Za otroke, ki so mlajši od 
osem let in niso dovolj samostojni, je 
obvezna prisotnost enega od staršev v 
času tečaja na smučišču.
Podrobnejše informacije o tečaju bodo 
objavljene v Športnih novicah v febru-
arju.

foto Hans
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OBVESTILA

Zahvala

Ob izgubi našega očeta in moža 
Jožeta Čerenaka 
se iskreno zahvaljujemo Premogov-
niku Velenje in sodelavcem Habita 
za izrečena sožalja in darovano 
cvetje.

Sin Miran z družino in žena

Zahvala

Odšla je tiho.
Pustila bol in molk besed,
topla sled ljubečih dlani
ostala je za njo.
Naj mirno zdaj počiva
pod odejo iz ledenih rož,
ki legla je na njo…

Ob smrti moje drage mame 
Ivane Kokol 
se zahvaljujem sindikatu in sodelav-
cem podjetja HTZ IP Strojni remont 
za izrečena sožalja, darovane sveče 
in cvetje ter denarno pomoč.

Franc Kokol z družino

Zahvala

V težkih trenutkih, ko nas je zapu-
stil 
Vojč Praprotnik, 
se iskreno zahvaljujemo podjetjema 
HTZ IP in Premogovniku Velenje, 
sindikatu, sodelavcem, prijateljem, 
rudarjem v častni straži, godbe-
nikom, pevcem in vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Zdenka, sinova Jure in Tevž, 

mama Beba in brat Tomi z družinoZahvala

Ob izgubi ljubega moža, atija in 
dedija 
Valentina Juroviča 
se zahvaljujemo vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala kolektivu Premogovnika Vele-
nje, sindikatu, rudarjem v častni 
straži in godbenikom ter vsem, ki 
ste se v mislih poklonili njegovemu 
spominu.
Žena Jelka, hčerki Ružica in Božica z 

družinama ter sin Franjo

Zahvala

Ob smrti očeta 
Franca Sovineka 
se zahvaljujem sodelavcem za izre-
čena sožalja in sindikalni podru-
žnici Strojne službe za darovano 
cvetje in sveče.

Sin Vinko z družino

NAROČANJE 
ODPADNIH DRV
Od 1. februarja lahko pri pod-
jetju Karbon naročite odpadna 
jamska drva, in sicer v delav-
nici ob vratarnici za tovorni 
promet v Prelogah. Vpisali se  
boste v evidenco prejemnikov 
ter prejeli plačilni nalog. 

Potrdilo o plačilu dostavite v 
delavnico, kjer ste drva naročili, 
drva pa vam bomo dostavili v 
roku 8 dni. 

Cena 4 m3 kesona drvi znaša 
8.400 SIT, cena prevoza pa je 
odvisna od relacije prevoza.
Naročila sprejemamo vsak 
dan od 6. do 14. ure.

Vse dodatne informacije lahko 
dobite na tel.: 03 8996 100 int.: 
1218 (Peter Lipnikar) oz. Karbon 
03 8982 129

DOBRODELNI KONCERT DRUŠTVA 
DIABETIKOV VELENJE
Društvo diabetikov Velenje je januarja organiziralo dobrodelni koncert za zbi-
ranje sredstev za nabavo aparata za zgodnje odkrivanje okvar vida. Koncert 
je bil v Kristalni dvorani Zdravilišča Rogaška Slatina. 
Okoli 300 obiskovalcev je z veseljem prisluhnilo številnim znanim pevkam, 
pevcem in ansamblom narodno-zabavne in popularne glasbe. Namen kon-
certa ni bil samo zbiranje sredstev, ampak obveščanje javnosti o sladkorni 
bolezni, in to nalogo sta med povezovanjem koncerta odlično opravila Bošt-
jan Romih in amaterska igralka Olga Markovič. 
Hvala vsem nastopajočim, sponzorjem in obiskovalcem, ki so pokazali svoje 
široko srce, in pomagali premagovati slepoto.                      Ingeborg Čas 

ČESTITAMO!
22. decembra 2005 je na Naravoslovno-tehniški fakulteti, oddelek za geoteh-
nologijo in rudarstvo, Univerze v Ljubljani pridobil naziv magister rudarstva 
in geotehnologije naš sodelavec Bojan Lajlar, odgovorni vodja projekta Jama 
Pesje in severno krilo jame Preloge v Rudarski projektivi in vodja skupine za 
razvoj jamskega vrtanja. 
Naslov njegove magistrske naloge je bil »Hidrogeološka priprava za projekti-
ranje odkopavanja odkopnega polja pod vodonosnimi plastmi.«

Zahvala

Ob smrti očeta 
Franja Klavžarja 
se zahvaljujem sodelavcem in sindi-
katu za darovano cvetje in denarno 
pomoč.              Sin Franjo Klavžar
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AVTOR:
DUŠAN 

KOVAČIČ

GLASBENA
SKUPINA

ZAVOJI
VZPENJA -
JOČE SE
CESTE

NEKUŽNO
VNETJE

KOŽE

MESTO, 
KJER KAJ 

NI VEČ 
POPOLNOMA
ZRAŠČENO

SLAVKO
OSTERC

BALKANSKO
GROBO

DOMAČE
SUKNO

ORGANI -
ZIRANA
IGRA NA
SREČO

BOSANSKI
PESNIK

SARAJLIČ

GOVORNO
ZELO NA-
DARJENA

SIVA
PAPIGA

ASEPTIČNO
STANJE,
BREZ -

KUŽNOST

LIJAK

KDOR SE RAD 
IZOGIBA DELU

ODMIRANJE

MIŠIČAST
ORGAN V

PRSNI
VOTLINI

PRIPADNIK
INDIJAN.

LJUDSTVA
AZTEKOV

JAVEN
POZIV,
KLIC

KIKIRIKI

GESLO
NEKDANJA 

PLOŠČINSKA 
MERA

SPOMINI
SLAVILNA 

LIRSKA 
PESEM

DRUŽBENI 
SLOJ

URADNIŠTVA
LETOPIS

BORIS
NOVAK

ZDRAVILO

NEGATIVNO 
RAZPO-

LOŽENJE
SOSEŠČINA

DEČEK S ČUDEŽ-
NO SVETILKO

VULKAN NA 
HONŽUJU

TKANINA
ZA

OBVEZE

NAMAZ,
PREMAZ
(REDKO)

GOSTEJŠA
JED IZ
KOSOV
MESA

PANJIČ

BOGAT IN
VPLIVEN
ČLOVEK
OSTRA
SKALA

ČAROVNO 
DEJANJE

4. IN 1. ČRKA

GORJANEC

NOSEK

ČARLI
NOVAK

PIVO STARIH 
SLOVANOV

AVTOR SATIR

NEPRO-
FESIONALEC

VOJAŠKO 
POKRIVALO
MENIČNO 

POROŠTVO

NORDIJSKI 
IZRAZ ZA 

SMUČI
POJAV V VODI

PREMOG, KI 
SE JE KOPAL 
V ZAGORJU

IVAN
MINATTI

UTRJENA
MEJA

VARJENI 
ŠIV

UNIFORMIRAN 
SLUŽABNIK 
ZA OSEBNO 

STREŽBO

NEBO 
SVETLO 
MODRE 
BARVE

ELDA VILER
HRVAŠKA 
NAFTNA 
DRUŽBA

IZVIR

VOLNENI 
TRAK

DALMATIN. 
ŽENSKO IME

PERGAMON.
KRALJ

GRŠKA BOGI-
NJA ZEMLJE

CIRKUŠKI
ARTIST

DLAČICA

MEHIŠKA 
PASMA PSOV

NOVORO-
JENEC

SMREKIN 
LIST

AMERIŠKI PI-
SATELJ LEVIN

HORMON 
NADLED-

VIČNE 
ŽLEZE

NAZIV

VELIKO
GLASBILO

MOČEN, PRE-
DIRLJIV GLAS

CEZIJ

KENGURU

ŠPORTNA 
DEJAVNOST
ITALIJAN .

POLITIK 
(ROMANO)

PARADIŽ,
EDEN

CERKVENO 
SODIŠČE 

NAJVIŠJE 
STOPNJE

JOŽE
PRIVŠEK

OBLJUBA

IZRASTEK 
NA GLAVI

POSTAVNA 
ŽENSKA

UMETNO 
USNJE

RUMENO 
RJAVA
BARVA

PLEMENIT 
VONJ
MILE 

AČIMOVIĆ

AMERIŠKA 
IGRALKA IN 
REŽISERKA 

LUPINO
MATEMA-

TIČNI IZRAZ, 
KI IMA DVA 

ČLENA

DLAKE NAD 
OČMI

LOVRO 
KUHAR

ALDEHID 
OCETNE 
KISLINE, 
ETANAL

DEL NOGE, 
S KATERO 

SE PES 
»ROKUJE«

GLASBILO 
S ŠESTIMI 
STRUNAMI

Nagradna križanka 

Nagradna križanka 
Premogovnik Velenje

Napišite geslo iz križanke na dopisnico in jo do 
17. februarja pošljite na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik Velenje, 
Partizanska 78, 3320 Velenje.
Trije izžrebani reševalci bodo prejeli knjižne 
nagrade.

Rešitev nagradne križanke GOLTE, objavljene v Rudarju 10/2005, je geslo: »Izkoristi dan«.
Nagrajenci: 1. nagrada Maja Puklič, Cesta pod parkom 36, 3320 Velenje, 2. nagrada Jože Razinger, Gladež 24, 1411 Izlake, 3. nagrada 
Darko Strahovnik, Goriška 42, 3320 Velenje. Nagrajenci bodo smučarske karte GOLTE prejeli po pošti.

Čestitamo!



36    Rudar 1/2006

���������� ������������ �� �������
���������� ������������ �� �������
���������� ������������ �� �������
���������� ������������ �� �������
���������� ������������ �� �������

���������� ������������ �� �������
���������� ������������ �� �������
���������� ������������ �� �������
���������� ������������ �� �������
���������� ������������ �� �������
���������� ������������ �� �������

���
��

� ���
��

� � �
�

�

�

� �
�

���
���

� �
��

���
���

���
� ��

���
���

���
�� �

���
���

�

���
�

��
���

��
���

���
���

�� ��
���

���
�

�
� �

� �

� �

�

� ���
� �

� ��
� ���

���
� �

���
��

�
�

� �

� �

�

� ���
���

� ��
� ���

���
� �

���
��

���
���

��
� ��

���
���

��� �
� ��

���
��

�

�

���
��

� ���
��

� ��� �
���

� ��

�

� �
�

��
�

�
�

���
���

���
� ��

���
���

���
�� �

���
���

�

���
�

� ���
�

��
�

���
��

� �
� �

� ���
� ���

��

����������
������������
�� ��������

��������� ���� �������
�����������

�� �������� ������� ����������
�� �������� �������

���������� �� ����������� �������
��� �������� ���� ��� ���� ���� ���� ���

���� ��������� ������
��� ������������ ������
��������������������


