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LEGO 
KOCKE
Lego, svetovno znana tovarna kock iz Bil-
lunda na Danskem, je svoje potrošnike pova-
bila k sodelovanju pri ustvarjanju še bolj-
ših in bolj domiselnih kock, z osnovno idejo, 
da tisti, ki uporabljajo lego kocke, najbolje 
vedo, kaj potrebujejo, kaj si še želijo, kaj jih 
moti. 
In uporabniki – ne samo otroci, ampak tudi 
odrasli – so predlagali novosti, izboljšave. 
Domiselna in učinkovita akcija.
Potrošništvo zahteva, da podjetje izumlja, 
proizvaja in prodaja izdelke ali storitve, ki 
jih potrošnik sploh (še) ne potrebuje in mu 
ustvari potrebo po njih. Zato naše neprestane »potrebe« po varnejših avto-
mobilih, boljših gospodinjskih aparatih, lepših oblačilih, zmogljivejši avdio 
opremi, novejših telefonih… 
Več glav več ve, je star slovenski pregovor, ki ga je treba vedno bolj upoš-
tevati, kajti poplave informacij, podatkov, znanj že dolgo ni več moč str-
pati v eno glavo, eno knjigo. 
Znanja in poklici so vedno bolj specializirani, dober strokovnjak je danes 
mojster za specifično področje svojega dela. Zato moramo delati v timih, 
ki jih sestavljajo ne le strokovnjaki z istega področja, temveč z več različ-
nih, tudi s kombinacijo tehničnih in družboslovnih znanj.
V teh timih se lahko učimo, pridobivamo sposobnosti z drugih področij, 
vsak član tima pa je tudi prenosnik svojega znanja na sodelavce. 
Vsaka težava ali naloga imata tudi več možnih rešitev, in te lahko v timu 
prispeva vsak njegov član. Včasih zaradi velikega gozda (težav) ni videti 
dreves (rešitev), pogosto pa drevo vidi tisti član tima, ki je morda uporab-
nik, ne načrtovalec, ki sodeluje pri reševanju težave na drugem, ne na svo-
jem strokovnem področju. Vsakdo v timu prispeva tudi svoje izkušnje pri 
delu in svoj splošni pogled na življenje. 
Poleg tega je vsak izdelek lahko dober z enega ali drugega vidika, je eno-
stavnejši za uporabnika ali za izdelovanje, je cenejši za izdelovalca ali 
potrošnika, je varnejši, lepši, funkcionalnejši.
In smo znova pri lego kockah, tokrat v prispodobi. Vsako znanje je kocka, 
ki jo za to, da dobimo končni izdelek, lahko zlagamo na nešteto možnih 
načinov. Ena glava in par rok jih bodo morda zložili na deset različnih 
načinov, deset glav in toliko parov rok pa…
Do dobrih, najboljših izdelkov in storitev, do uspešnih projektov ali do 
učinkovitih rešitev težav je moč priti le z zlaganjem »lego kock«, to je z zla-
ganjem znanja veliko glav, pa s sodelovanjem, z dobrim načrtovanjem, s 
prenosom različnih znanj med sodelavci v timu ter z upoštevanjem različ-
nih vidikov in potreb tako načrtovalcev kot uporabnikov.
V prvi vrsti pa je na vlaganje časa, denarja in energije v učenje treba gle-
dati kot na investicijo in ne na strošek ali kot trdi dr. Daniela Brečko, 
direktorica podjetja Planet GV: »Dilema, vlagati v materialne dobrine ali v 
znanje, je pravzaprav dilema med »imeti« in »biti«.«

Diana Janežič
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AKTUALNO -  Celovita optimizacija procesov

ZBRALI VEČ KOT 3000 UKREPOV
Naj najprej govorijo številke: 650 sodelavcev je v treh mesecih trdega dela 
pri projektu celovita optimizacija procesov zapisalo okoli 3.000 ukrepov 
na svojih delovnih mestih in še toliko predlogov pod črto, skupni ocenjeni 
prihranek oziroma prihodki pa naj bi bil 11,7 milijona €.
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»Čestitke vsem v Premogovniku Vele-
nje in HTZ, ki so v tej fazi sodelovali, 
vložili svoje znanje, delo, energijo, pri-
spevali ideje,« je skupno sporočilo vodje 
projekta mag. Marjana Kolenca, direk-
torja Premogovnika Velenje dr. Evgena 
Dervariča in svetovalke svetovalne hiše 
Ferk&Partner Irene Dobnik v imenu nje-
nih sodelavcev.
Zaključek prvega koraka analize delnih 
procesov in stroškovnih povzročiteljev 
s predstavitvijo predlaganih ukrepov je 
potekal 17. novembra v Zeleni dvorani, 
na njem pa so vodstvu podjetja prerez 
trimesečnega dela in ugotovitev predsta-
vili koordinatorji projekta: Ivan Hozjan, 
Sonja Kugonič, dr. Andrej Blažič, Ludvik 
Golob, Damijan Kanduti, Pavel Skorn-
šek iz Premogovnika ter Janko Lukner 
in Miran Glinšek iz HTZ IP.
Vse službe so s predlaganimi ukrepi pre-
segle načrtovani finančni učinek, ki je 
bil 5 milijonov €, ob tem pa nanizale 
vrsto ukrepov, ki bodo imeli učinke tudi 
na druge službe in oddelke, v nekate-
rih primerih korenito spremenili neka-
tere delovne procese, s predlaganimi 
reorganizacijami in optimizacijami delo-
vnih postopkov pa zagotovo prinesli pri-
hranke tudi v prihodnjih letih, ne le z 
enkratnim posegom. 
Kot je dejala Irena Dobnik, je tako velik 
prihranek, izračunan na podlagi predla-
ganih ukrepov, mogoč le zato, ker so 
vsi sodelujoči pristopili k projektu pozi-
tivno, odprto in ustvarjalno. 
»Ugotovili ste rezerve, pokazali šte-
vilne možnosti izboljšav, racionalizacij. 
Seveda bodo vsi ukrepi še podrobneje 
pregledani, usklajevani, vendar je nabor 
idej tako velik, da bo izplen realizacije 
zagotovo prav tako velik. Pokazali ste 
pot k cilju, ki ga bomo skušali doseči 
v naslednji, implementacijski fazi, ki jo 
začenjamo še v novembru.«

Odločilno vlogo pri projektu imata vod-
stvi obeh podjetij, Premogovnika in HTZ 
IP, ki podpirata projekt in od zastavlje-
nih ciljev ne odstopata. 
V komentarju opravljenega dela po 
prvem koraku projekta je dr. Evgen 
Dervarič najprej ponovno poudaril, da 
projekt nima cilja preštevanja zaposle-
nih: »V Premogovniku Velenje smo že 
prešteti. Skladno z razvojnim načrtom 
2011 (15) vemo, da bomo konec leta 
2010 imeli 1400 zaposlenih, od tega 190 
v Strokovnih službah. 
Ukrepi, ki smo jih zbrali v prvem koraku 
projekta COP, nas vodijo k cilju 2,25 
€ za giga joul energije. Naloga, ki nas 
sedaj čaka, je nastaviti poti za uresniče-
vanje ukrepov in ugotavljanje, kjer smo 
morda pretiravali, kje ne. Priti moramo 
namreč do realne slike. 

Poudarim pa naj, da pri pregledova-
nju nabora ukrepov in njihovem izbira-
nju za realizacijo ostajajo prioritetni cilji 
varnost pri delu, humanizacija delovnih 
procesov in odnos do okolja. Seveda pa 
nas bo le konkurenčna cena premoga in 
energije tudi po 1. 1. 2007 v globalnem 
energetskem svetu obdržala na trgu.
Vsem sem zelo hvaležen za vnemo, ki so 
jo pokazali pri projektu, in želim, da ta 
vnema ne popusti pri nadaljnjem delu. 
V naslednjem koraku projekta so zajeti 
tudi naši sodelavci v jami, pri čemer 
jim bomo na podlagi izkušenj iz prvega 
koraka skušali način dela čim bolje 
predstaviti, ga poenostaviti in jim poma-
gati,« je sklenil direktor.

Diana Janežič

Direktor Premogovnika Velenje (levo) in sodelavci svetovalne hiše Ferk & 
Partnerji (v sredini  dr. Hans Ferk) so bili po zaključenem prvem koraku pro-
jekta COP zelo zadovoljni. Svetovalci so zaželeli uspešno nadaljevanje pro-
jekta predvsem vodstvu, ki se bo odločalo o ukrepih.
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TEHNIČNO PODROČJE - Emisije CO2 

SPREMEMBE PODNEBJA 
ZARADI SVETOVNEGA 
SEGREVANJA
Premogovnik Velenje je v sodelovanju z Mednarodno podiplomsko šolo 
Jožefa Stefana 23. novembra v Zeleni dvorani organiziral predavanje 
priznanega mednarodnega strokovnjaka prof. dr. Sevketa Durucana iz 
Londona. Spregovoril je o aktualni problematiki shranjevanja ogljiko-
vega dioksida (CO2) v slojih premoga.

Predavanja so se poleg strokovnjakov 
iz Premogovnika Velenje in povezanih 
družb med drugim udeležili tudi pred-
stavniki ministrstva za okolje in pros-
tor Vlade Republike Slovenije, Instituta 
Jožef Stefan, Naravoslovno-tehnične 
fakultete Univerze v Ljubljani in HSE.

Koncentracije toplogrednih 
plinov bo treba zmanjšati za 80 
odstotkov

Nedavno objavljena študija skupine sira 
Nicholsa Sterna o ekonomiki podneb-
nih sprememb primerja posledice pod-
nebnih sprememb, ki lahko nastopijo 
do konca stoletja, z ekonomskimi in 
socialnimi posledicami svetovne vojne. 
Poročilo na več kot sedemsto straneh 
navaja dokaze, zakaj je sprememba pod-
nebja izredno grozeč svetovni pojav, ki 
terja takojšnjo akcijo za zniževanje emi-
sij toplogrednih plinov. 
Med grožnjami navaja viharno vreme, 
širjenje puščav, pomanjkanje pitne vode, 
ogrožanje pridelave hrane, poplavlja-
nje obalnih področij, izginotje števil-
nih živalskih in rastlinskih vrst, ogroža-
nje zdravja. Poročilo posebej izpostavlja 
velike gospodarske škode in porušenje 
gospodarske stabilnosti. 
Med ukrepi poročilo poudarja hitrejši 
razvoj čistih tehnologij, preprečevanje 
uničevanja gozdov in predvsem učinko-
vito zmanjšanje emisij ogljikovega diok-

sida. V odmevih na to poročilo so zelo 
pogosti predlogi za dodatno obdavčenje 
virov emisij CO2 in davčne olajšave za 
tiste, ki jih bodo zniževali.
V študiji je ugotovljeno, da je za pre-
prečitev posledic globalnega segreva-
nja potrebno takojšnje ukrepanje vlad, 
gospodarstvenikov in posameznikov. 
Odlašanje z ukrepi bo pomenilo večje 
stroške zaradi veliko hujših posledic 
podnebnih sprememb, hkrati pa bo tudi 
zmanjševanje emisij dražje. 
Znanstveniki ocenjujejo, da bo za sta-
bilizacijo koncentracij toplogrednih pli-
nov v atmosferi treba dolgoročno nujno 
zmanjšati globalne emisije za več kot 80 
odstotkov. 

Ena od možnosti je shranjevanje 
ogljikovega dioksida v slojih 
premoga

Največji vir emisij toplogrednih plinov je 
raba fosilnih goriv. Projekcije kažejo, da 
bodo tudi v scenarijih hitre rasti obno-
vljivih virov ter poudarjene energetske 
učinkovitosti fosilna goriva do leta 2050 
še vedno prispevala polovični delež pri 
oskrbi z energijo. Tehnologija zajema 
in shranjevanja CO2, ki se šele razvija, 
lahko dolgoročno omogoči nadaljevanje 
rabe fosilnih goriv ob hkratnem bistve-
nem zmanjšanju emisij toplogrednih pli-
nov. 

Problem emisij CO2  je torej ključen v 
povezavi z uporabo premoga, zlasti za 
proizvodnjo električne energije, pri 
čemer pri uporabi ene tone premoga 
nastane najmanj ena tona CO2. Napove-
dani so strožji ukrepi za zajemanje emi-
sij CO2 in ustrezno shranjevanje. 
Premogovnik Velenje se pridružuje 
naporom za ugotavljanje možnosti za 
to rešitev, in sicer z vidika odgovornega 
ravnanja do okolja in upoštevanja var-
nosti pri podzemnem pridobivanju pre-
moga. Za slednje ima razvit varnostno-

Dr. Sevket Durucan
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ČISTEJŠA, PAMETNEJŠA 
IN BOLJ KONKURENČNA 
ENERGETSKA PRIHODNOST?

TEHNIČNO PODROČJE - Emisije CO2 

»Svetovni politični voditelji so se odlo-
čili, da odločno in hitro ukrepajo in 
tako spremenijo energetsko prihodnost. 
Poročilo o energetski prihodnosti za leto 
2006 dokazuje, kako se bo to zgodilo,« je 
ob izidu najnovejše izdaje poročila pove-
dal izvršni direktor Mednarodne agen-
cije za energijo Claude Mandil.
Po Mandilovih besedah poročilo-
(World Energy Outlook), najpomemb-
nejša publikacija Mednarodne agencije 
za energijo (IEA), kaže, da je energet-
ska prihodnost, ki bi sledila iz sedanjih 
trendov, umazana, negotova in draga. 
Kaže pa tudi, kako nove politike vlad 
lahko ustvarjajo alternativno energet-
sko politiko, ki je čista, pametna in kon-
kurenčna – to pa je izziv za IEA, ki ga 
morajo sprejeti voditelji G8 in ministri  
IEA.

Svetovne potrebe po energiji 
drastično naraščajo

Po referenčnem scenariju, ki podaja 
osnovno vizijo razvoja energetskega trga 

brez novih vladnih ukrepov, ki bi spre-
menili trende na tem področju, se bodo 
svetovne potrebe po energiji do leta 
2030 povečale za 53 odstotkov. Za več 
kot 70 odstotkov tega povečanja bodo 
odgovorne države v razvoju, predvsem 
Kitajska in Indija. 
Še hitreje kot potrebe po energiji pa 
narašča uvoz nafte in plina v državah 
OECD in razvijajoči se Aziji. Svetovne 
potrebe po nafti se bodo s 84 milijo-
nov sodčkov na dan leta 2005 povečale 
na 116 milijonov sodčkov leta 2030. 
Večino povečanja v oskrbi z nafto bo 
pokrilo majhno število velikih proizva-
jalk OPEC-a; proizvodnja surove nafte 
v državah izven OPEC-a pa bo vrhunec 
dosegla že do sredine naslednjega dese-
tletja. 
Svetovne emisije ogljikovega diok-
sida se bodo do leta 2030 dvignile za 
55 odstotkov nad današnjo raven. Kitaj-
ska bo v količini izpustov ogljikovega 
dioksida prehitela ZDA pred letom 
2010. Taki trendi bi še povečali občutlji-

-informacijski sistem spremljanja pli-
nov v jamskem ozračju in pri izvajanju 
procesa pridobivanja premoga upošteva 
mejne dovoljene koncentracije ter izvaja 
varnostne ukrepe za obvladovanje tega 
problema.
Z namenom preučevanja in razreševanja 
problema CO2 v jamskem okolju pa je 
sedaj napotil svojega sodelavca Ser-
geja Jamnikarja, univ. dipl. inž. rudar-
stva, na podiplomski študij v Medna-
rodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, 
pri čemer bo prof. dr. Durucan mentor 
njegove doktorske disertacije, ki se bo 
ukvarjala z učinkovitimi metodami zaje-
manja CO2 v delovnem okolju z vidika 
varnosti in produktivnosti. 
Dr. Durucan si je dopoldne ogledal jamo 
Premogovnika Velenje, popoldne pa je 
na omenjenem predavanju predstavil 
svoje raziskovalno delo na področju vti-
skanja CO2, v premoške sloje in shranje-
vanja tega plina. 
Prof. dr. Sevket Durucan je diplomiral 
kot rudarski inženir leta 1976 na Unive-
rzi v Ankari, delal najprej kot projektni 
inženir pri projektu lignitov Afsin-Elbi-
stan in zatem kot docent na oddelku 
za rudarstvo Univerze v Ankari do leta 
1985, ko je postal višji raziskovalec na 
Oddelku za rudarstvo Univerze Nottin-
gham, Velika Britanija. 
Že leta 1988 pa ga je pritegnil Imperial 
College London, kjer je predaval rudar-
sko inženirstvo in od 1994 okoljsko inže-
nirstvo. Leta 1988 je postal predstojnik 
za področji rudarskega in okoljskega 
inženirstva, kar je še danes. 
Vodi raziskovalno skupino z 22 visoko-
šolskimi učitelji in 65 raziskovalci, ki 
raziskujejo sekvestracijo CO2, probleme 
metana v rudnikih, okoljski inženiring 
mineralov, onesnaževanje zraka in teh-
nologije vode. 

Diana Janežič
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vost držav porabnic na hude prekinitve 
v oskrbi in nepredvidljivo gibanje cen, 
poleg tega pa bi se povečal tudi obseg 
podnebnih sprememb.

Če hočemo, gre lahko tudi 
drugače! 

Če hočemo svet premakniti na bolj traj-
nostno energetsko pot, potrebujemo 
odločne ukrepe v politiki. Alternativni 
scenarij kaže, da je lahko energetska 
prihodnost precej drugačna, če vlade po 
svetu uvedejo politike in ukrepe, o kate-
rih trenutno razmišljajo. Po tem scena-
riju se svetovno povpraševanje po ener-
giji do leta 2030 zmanjša za 10 odstotkov 
– toliko kot znaša celotna poraba ener-
gije na Kitajskem danes. 
Emisije ogljikovega dioksida bi bile 
manjše za 16 odstotkov – kar ustreza 
sedanjim emisijam ZDA in Kanade. V 
državah OECD bi uvoz nafte in emi-
sije CO2 vrh dosegli do leta 2015. K var-
čevanju z energijo bi največ prispevala 
bolj učinkovita raba energije. Potrebo 
po fosilnih gorivih in emisije bi poma-
gala zmanjšati tudi povečana raba jedr-
ske energije in obnovljivih virov. Kar 
40 odstotkov zmanjšanja emisij bi bilo 
posledica le ducata specifičnih politik v 
ključnih državah. Premiki v energetskih 
trendih, ki so opisani v tem scenariju, bi 
služili trem pomembnim ciljem energet-
ske politike: večja varnost, večja zaščita 
za okolje in večja gospodarska učinko-
vitost. 
»Dobra novica je,« je dejal Mandil, »da 
so te politike zelo gospodarne.« Dejal 
je, da sicer vključujejo dodatne začetne 
stroške, ki pa jih kmalu pretehtajo 
manjši izdatki za gorivo, dodatno vlaga-
nje porabnikov pa je manj kot zmanjša-
nje vlaganja v infrastrukturo za oskrbo 
z energijo. Vlaganje porabnikov v bolj 
učinkovite električne naprave je še pose-
bej gospodarno; v povprečju dodatni 

dolar, ki ga vložimo v bolj učinkovite 
električne aparate in naprave, prepreči 
več kot 2 dolarja investicij v infrastruk-
turo za proizvodnjo, prenos in distribu-
cijo električne energije. 
Energetska slika se je od poročila leta 
2004, zadnje večje posodobitve sveto-
vne energetske napovedi, precej spre-
menila. Pogoji na energetskem trgu so 
se zaostrili in konkurenčni položaj goriv 
je drugačen. Cene nafte in plina so bile 
letos med tri in štirikrat višje kot leta 
2002, in to se odraža v novih napove-
dih za ceno nafte. Svetovna gospodar-
ska rast pa ostaja stabilna, saj učinke 
visokih cen energije več kot blažijo drugi 
faktorji. 
Za proizvodnjo električne energije je pre-
mog zdaj cenejši od zemeljskega plina, 
jedrska energija pa je v nekaterih pri-
merih cenejša tako od premoga kot od 
zemeljskega plina – tudi če ni kazni za 
izpuste CO2. Premog je bil vodilni akter 
v nedavnem povečanju svetovnih potreb 
po energiji in njegova uporaba naj bi 
naraščala hitreje kot navajajo prejšnja 
poročila. Kitajska in Indija sta glavna 
vira rasti svetovnih potreb po energiji. 

Potrebne bodo ogromne 
investicije v energetiko

Poročilo za leto 2006 ugotavlja, da zao-
stajanje vlaganj v oskrbo z energijo pred-
stavlja resno tveganje. Po referenčnem 
scenariju bi morali v infrastrukturo za 
oskrbo z energijo do leta 2030 vložiti 
več kot 20 bilijonov dolarjev, da bi pote-
šili svetovne potrebe po energiji – to pa 
je precej več, kot je bilo ocenjeno v pre-
teklosti. 
Približno polovico vseh investicij bi 
potrebovali v državah v razvoju, še zda-
leč pa ni gotovo, da bodo te investicije 
res zagotovljene. V zadnjih letih so se 
vlaganja v sektorjih nafte in plina sicer 
močno povečala, a to je v veliki meri 

zavajajoč podatek. Ker so se stroški z 
vrtanjem, materialom in zaposlenimi 
močno povečali, so bila realna vlaganja 
leta 2005 komaj kaj višja od tistih leta 
2000. 
Poročilo kaže, da bi jedrska energija 
lahko veliko pripomogla k zmanjšanju 
odvisnosti od uvoza plina in na gospo-
daren način pomagala ustaviti poveče-
vanje emisij ogljikovega dioksida. To pa 
se bo zgodilo le, če bodo vlade držav, 
ki sprejemajo jedrsko energijo, igrale 
pomembnejšo vlogo pri pospeševanju 
zasebnih investicij, še posebej na libera-
liziranih trgih. 
»Jedrska energija ostaja potencialno pri-
vlačna možnost za povečanje varnosti 
oskrbe z električno energijo in zmanjša-
nje emisij ogljikovega dioksida – a finan-
ciranje začetnih stroškov ostaja izziv,« je 
dejal Mandil. 
V prihodnosti lahko k zagotavljanju 
energije v cestnem prometu veliko pri-
spevajo biogoriva, ki poleg tega poma-
gajo spodbujati energetsko raznolikost 
in zmanjševati emisije. Po referenčnem 
scenariju bodo biogoriva leta 2030 pred-
stavljala 4-odstotni delež cestnih goriv, 
po alternativnem pa 7-odstotni, medtem 
ko danes predstavljajo 1-odstotni delež. 
ZDA, Evropska unija in Brazilija pred-
stavljajo večino tega povečanja in po 
obeh scenarijih ostajajo največje proiz-
vajalke in porabnice biogoriv. 
Toda vse večje potrebe po hrani, ki tek-
muje z biogorivi za plodno in pašno 
zemljo, ter potrebe po denarni pomoči 
v nekaterih predelih sveta bodo ovi-
rale dolgoročni potencial za proizvodnjo 
biogoriv s pomočjo sedanjih tehnologij. 
Nove tehnologije, ki jih danes razvijajo, 
bi lahko spodbudile pomembnejšo vlogo 
biogoriv – seveda če bomo lahko pre-
magali velike tehnološke in komercialne 
ovire.

energetika.net

NOVICE IZ ENERGETIKE

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

-110/A 168.000 179.449 11.449 106,81 8.545

-35/B 210.000 222.369 12.369 105,89 10.589

G1/D 48.300 54.647 6.347 113,14 2.602

PROIZVODNJA 426.300 456.465 30.165 107,08 21.736

PRIPRAVE 14.700 18.313 3.613 124,58 872

PREMOGOVNIK 441.000 474.778 33.778 107,66 22.608

PROIZVODNJA OK TOBER 2006
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HSE SE ŠIRI NA 
VZHOD EVROPE
13. novembra je HSE uradno odprl hčerinsko družbo na Mad-
žarskem, HSE Hungary Kft., s sedežem v Budimpešti. Gre 
za sestavni del poslovnih načrtov HSE v tujini, znotraj kate-
rih države srednje in jugovzhodne Evrope zaradi svoje geo-
strateške lege in odprtih priložnosti na področju proizvodnje 
in trženja električne energije zavzemajo pomembno mesto. 
Madžarski elektroenergetski trg – v bližnji prihodnosti bo med 
državama vzpostavljena neposredna visokonapetostna pove-
zava - je za HSE zanimiv iz več razlogov, predvsem zaradi svoje 
velikosti in transparentnosti trgovanja z električno energijo, 
kar za ostale države te regije ni značilno. 
S hčerinsko družbo HSE Hungary je HSE  vzpostavil  učinkovitejše 
povezave s trgi srednje in vzhodne Evrope, predvsem s Poljsko, 
Češko in Slovaško, ter se tako v teh državah pozicioniral kot eden 
izmed pomembnejših mednarodnih elektroenergetskih akterjev. 
Na ta način bo tudi povečal fleksibilnost in obseg trgovanja z 
električno energijo, kar je nenazadnje tudi eden od osnovnih 
ciljev širitve poslovanja družbe na tuje trge. 
HSE Hungary se bo ukvarjala z nakupom električne ener-
gije od kvalificiranih proizvajalcev, prodajo električne energije 
upravičenim odjemalcem, drugim trgovcem z električno ener-
gijo in javnim trgovskim družbam ter s trgovanjem z električno 
energijo na organiziranem trgu, katerega član je. 
HSE prek svoje hčerinske družbe na Madžarskem že sodeluje tudi 
na avkcijah za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti. 
Poslovna mreža HSE v tujini tako danes obsega hčerinske 
družbe HSE Italia, HSE Adria, HSE Balkan Energy in HSE 
Hungary ter podružnico v Pragi, v kratkem pa bo odprto tudi 
predstavništvo v Romuniji.
Poleg tega se HSE zanima za nakup TET Rousse v Bolgariji.
17. novembra je bilo odpiranje ponudb za nakup 100-odstot-
nega deleža delniške družbe Toplifikacija – Rousse d.d. Na raz-
pisu, ki je bil objavljen 7. avgusta 2006, je sodelovalo sedem 
podjetij, razpisne pogoje so izpolnila štiri, dejansko pa sta 
poleg HSE, ki je oddal najugodnejšo ponudbo, ponudbi oddali 
še podjetji E.ON Energie AG (Nemčija) in Dalkia Internatio-
nal AD (Francija).
TE-TO Rousse pridobiva električno in toplotno energijo v 
šestih blokih na osnovi ruskega premoga ter industrijsko 
paro. Skupna moč na generatorju znaša 400 MW. Nahaja se v 
vzhodni industrijski coni mesta Rousse, ki ima približno sto 
tisoč prebivalcev. Lokacija termoelektrarne je od reke Donave 
oddaljena približno tri kilometre, to pa je hkrati tudi oddalje-
nost od deponije premoga, ki se nahaja v pristanišču mesta 
Rousse. 
Morebitni prevzem TE-TO Rousse je v skladu s strategijo in 
cilji HSE, ki predvidevajo povečanje obsega trgovanja in lastnih 
proizvodnih zmogljivosti v regiji JV Evrope. V kolikor bo HSE 
tudi dejansko izbran kot najugodnejši ponudnik, kar glede na 
najugodnejšo oddano ponudbo tudi predvideva, bo pridobil 
400 MW novih proizvodnih zmogljivosti za proizvodno elek-
trične energije ter blizu 200 MW zmogljivosti za proizvodnjo 
toplotne energije.

KLIMATSKE SPRE-
MEMBE VPLIVAJO 
NA ENERGETIKO
16. novembra je v organizaciji slovenskega komiteja CIGRE 
potekalo omizje, na katerem so med drugim govorili tudi o 
vplivu klimatskih sprememb na elektroenergetski sistem.
Po besedah dr. Miloša Pantoša z ljubljanske Fakultete za elek-
troenergetiko je število naravnih nesreč občutno naraslo; s 30 
v letu 1970 na 150 v letu 2005. Pantoš je predstavil tudi poda-
tke o posledicah zadnjega mrka v Evropi. Ta je v posameznih 
državah terjal naslednje redukcije obremenitev: Francija 5200 
MW, Nemčija 2400 MW, Španija 2100 MW, Avstrija 1540 MW, 
Italija 1500 MW, Belgija 800 MW, Portugalska 500 MW, Nizo-
zemska 400 MW in Slovenija 100 MW (skupaj 14.540 MW). 
Po Pantoševih besedah je bil odziv sistemskih operaterjev 
hiter, rekonekcija je bila v 38 minutah, vzpostavitev sistema 
pa v uri in pol.
V HSE v zvezi s tem pripravljajo generalno poročilo glede sta-
nja naprav v skupini HSE. Po njihovih podatkih je padla frek-
venca pod 49 Hz, negativnih posledic glede dobave in proiz-
vodnje pa v Sloveniji - zaradi dokaj ugodne situacije v času 
prehodnega pojava dogodka (obratovanja TEŠ in DEM) - ter 
zaradi optimalnih nastavitev zaščitnih sistemov tudi v skupini 
HSE ni bilo. V JE Krško so v času dogodka vse naprave obra-
tovale znotraj nastavitev zaščitnih sistemov. Meje so nastav-
ljene avtomatsko in delujejo ne glede na razmere v elektroe-
nergetskem sistemu. Če pa bi frekvenca sistema še padala, bi 
prišlo do izpadov, kar bi lahko povzročilo razpad sistema, a 
frekvenca je odvisna tudi od podpornih točk proizvodnje, kjer 
je bilo dovolj moči, da se je padanje frekvence ustavilo pred 
aktiviranjem zaščitnih sistemov. 

energetika.net
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foto Hans
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VLADA PODPIRA 
BLOK 6 V TEŠ
Okrog 600 milijonov evrov »težak« projekt izgradnje bloka 6 
Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) sedanja vlada uvršča na vrh 
lestvice energetskih razvojnih projektov. Po najbolj svetlem 
scenariju naj bi novi blok začel obratovati konec leta 2010.
Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak je bil 17. oktobra na 
obisku v TEŠ. Na novinarski konferenci ob tem obisku je pou-
daril, da je bil projekt izgradnje bloka 6 TEŠ predstavljen že 
prejšnji vladi, a ga ta ni umestila v noben razvojni načrt. Seda-
nja vlada projekt močno podpira. Po ministrovih besedah je 
smotrno pri razvojnih usmeritvah bazirati na rabi domačih 
energentov. V konkretnem primeru bo namreč primarni vir 
velenjski premog. 
Za novi blok, ki bo stal na lokaciji sedanjega bloka 2 in bloka 
3, so na gospodarskem ministrstvu že izdali potrebna energet-
ska dovoljenja, sprožili pa so tudi že pobudo za rešitev ume-
stitve v prostor. Minister Vizjak je ob tem dejal, da ne razume, 
zakaj pravzaprav toliko birokracije pri postopkih umeščanja 
v prostor, ko pa bo blok zavzemal le lokacijo obstoječih blo-
kov, obenem pa bo povzročal manj emisij CO2 kot sedanja dva 
bloka. Zato naj bi se po ministrovih napovedih ministrstvo za 
gospodarstvo v prihodnosti vključilo v pripravo okoljske zako-
nodaje ministrstva za okolje in prostor. 
Projekt izgradnje bloka 6 bo potekal tri leta, od leta 2008 do 
2011. Vrednost investicije bo približno 600 milijonov evrov, kar 
pa bo v celoti financirala energetika, brez kakršnegakoli sofi-
nanciranja iz državnega proračuna. To se ujema tudi z velikimi 
ambicijami Holdinga Slovenskih elektrarn, ki je 100-odstotni 
lastnik šoštanjske termoelektrarne, in naj bi bil s finančno 
platjo projekta čim manj obremenjen. 
Na tem mestu je Vizjak spomnil na dokapitalizacijo HSE, 
pri čemer pa bo država še vedno obdržala vsaj 51-odstotni 
delež. Vendar pa bi tako pridobili potrebna sredstva strate-
škega investitorja in morda celo portfeljskih partnerjev. Mini-
ster verjame, da to kaže na razvojno naravnano privatizacijo, 
kjer država ostaja v vlogi nosilca projektov. Kot je dejal, so v 
ministrstvu opravili že številne razgovore s potencialnimi inve-
stitorji, tako domačimi kakor tudi tujimi, tako da interesa za 
vlaganje v slovensko energetiko ne manjka. 
Po besedah direktorja TEŠ dr. Uroša Rotnika bo po najbolj 
optimistični varianti blok 6 v obratovanju že konec leta 2010, 
po najbolj pesimistični pa v prvi polovici leta 2012. 
Do začetka njegovega delovanja bo deloval blok 3. Druga dva 
bloka - 1 in 2 - bosta prenehala obratovati leta 2008, izpad 
proizvodnje pa bodo nadomestili s plinskim blokom. K bloku 
5 bodo namreč dogradili dve 50 MW-plinski turbini. Tudi iz 
tega razloga sta na tem območju potrebni plinifikacija ter 
okrepitev prenosnega omrežja. 
Z omenjenimi investicijami v TEŠ bo, po Vizjakovih besedah, 
zagotovljena energetska prihodnost Šaleške doline. Ta pa se 
nanaša na dvig števila delovnih mest, zmanjšanje obremenitve 
okolja z emisijami CO2 in na dvig uspešnosti poslovanja enega 
najpomembnejših stebrov slovenske energetike.

energetika.net

KATERI PREMOG 
BO V TE TRBOVLJE 
NADOMESTIL 
ZASAVSKEGA?
Večer, 7. 11. 2006 – V Termoelektrarni Trbovlje se 
načrtno pripravljajo na postopno zmanjševanje dobav-
ljenih količin premoga iz Rudnika Trbovlje - Hrastnik 
v prihodnjih letih kot posledice zapiranja rudnika ozi-
roma znižane proizvodnje premoga. 
Že naslednje leto bodo primanjkljaj zasavskega pre-
moga začeli nadomeščati z velenjskim lignitom ali s 
premogom iz uvoza.
Katerega bodo izbrali, ne bo odvisno samo od njegove 
prodajne cene, temveč tudi od ekološke sprejemljivosti 
in tehnološke primernosti novega energenta za obsto-
ječi kotel. Tovrstne parametre so lani že merili v pre-
izkusih s češkim premogom iz premogovnika Ledvice; 
rezultati so bili ugodni. 
Konec oktobra in v novembru so v TET preizkušali še 
štiri vrste premogov, ponovno vrsto češkega premoga, 
vendar drugega dobavitelja, dve indonezijski vrsti in 
velenjski lignit. Skupna količina je 20 tisoč ton.
 »Podobno kot lani smo med opravljanjem preizku-
sov na enem mlinu pri različnih obremenitvah bloka 
spremljali tehnološke in ekološke pokazatelje obrato-
vanja. 
Preverili smo tudi obnašanje kotla ob normalnem delo-
vanju pri vključeni sekundarni regulaciji. Rezultate bomo 
primerjali med seboj in tako ugotovili optimalno ustrez-
nost za trajno kurjenje. Tako bo tudi laže ovrednotiti eko-
nomsko primernost posameznih premogov,« je pojasnil 
Miran Jamšek, pomočnik direktorja tehničnega sektorja.
Obdelovanje podatkov in laboratorijske analize bodo 
trajali približno dva tedna. Končno poročilo bo znano 
konec novembra. 
Ob tem je Jamšek poudaril pomen pretovorne postaje 
za premog, ki pa še ni končana. Ta bi namreč omo-
gočila dovoz premoga po železnici, razkladanje vago-
nov in direktno transportiranje na deponijo premoga 
v Lakonci. »Tako pa smo se morali pri prevzemu vseh 
preizkusnih premogov, vsake vrste je bilo po pet tisoč 
ton, posluževati alternativnih transportnih poti. Indo-
nezijsko pošiljko smo z ladje prevzeli v koprskem pri-
stanišču in jo nato v Trbovlje prepeljali s kamioni, prav 
tako kot velenjski lignit iz Velenja do Trbovelj. 
Obe češki količini pa smo na tovornjake pretovorili na 
trboveljski železniški postaji, do koder sta prispeli v 
vagonih,« je pojasnil Jamšek.
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DOGODKI – Ekskurzija DIT na HE Blanca

Blizu 30 članov se je udeležilo zanimive 
ekskurzije. Kako gradnja novih hidroe-
lektrarn spreminja podobo pokrajine in 
obrežje spodnjega toka Save, je vidno že 
kmalu za HE Vrhovo. 
Struga Save je razširjena in na enem 
od njenih okljukov, tik pred Sevnico, 
že stoji prva spodnjesavska HE – konec 
letošnjega maja je bila namreč dana v 
uporabo HE Boštanj.
Nekaj kilometrov za Sevnico se odpre 
pogled na novo delovišče, ki je oživelo 
lanskega novembra. S položitvijo temelj-
nega kamna za HE Blanca so se začela 
pripravljalna dela, ki so obsegala izkop 
in ograditev gradbene jame ter izvedbo 
pripadajoče infrastrukture gradbišča. 
Sedaj se dela nadaljujejo z glavnimi 
gradbenimi deli, to so gradnja strojnič-
nega objekta in prelivnih polj ter mon-
taža opreme. Gradbišče, na katerem vrvi 
od tovornjakov in se giblje okoli 120 
delavcev, je globoko pod nivojem ceste, 
Sava je dobila začasno novo strugo.

Gradbeni material kar na 
delovišču 

Kot je povedal naš vodnik na grad-
bišču, gradbeni nadzornik Andrej One-
tič (na zgornji fotografiji v sredini), 
od katerega smo izvedeli zelo veliko teh-
ničnih podatkov o vseh spodnjesavskih 
HE, je pri Blanci opravljenih 85 odstot-
kov zemeljskih del. Glavni izvajalec del 
je Primorje (strojnica), podizvajalci pa 
so Kostag (zemeljska dela), CGP Novo 
mesto (prelivna polja) in RGP, povezana 
družba Premogovnika Velenje.
Kaj dela RGP, je povedal Miran Hudo-
urnik: »RGP je bil na delovišču HE 
Blanca že v fazi pripravljalnih del, in 
sicer smo izdelali tesnilni zavesi na gor-
njem in spodnjem nasipu. V drugi fazi 
del pa smo prisotni kot enakovredni 
partner v višini 20 odstotkov vrednosti 
del, to je okoli 4 milijone €. 
Glavnina našega dela sedaj obsega črpa-
nje vode iz gradbene jame, vsa geodet-

ska dela, okoljski monitoring, ki ga v 
našem imenu opravlja ERICo, ter zemelj-
ska dela oziroma izkope materiala. Vsi 
izvajalci del imamo podpisane pogodbe 
tudi za delo pri HE Krško.«
Andrej Onetič je še povedal, da so imeli 
največ težav pri izkopu s hribino, kar 
so tudi predvidevali, saj je bila geolo-
ška napoved slaba. Stik vode in hribine 
je težave še povečal, zato so imeli nekaj 
usadov, omejiti pa so jih poskušali s 
kamnitimi bloki in preusmeritvami vod-
nih virov.
V zvezi z ekološkim monitoringom voda 
je mag. Marko Mavec, direktor ERICa, 
povedal, da je ERICo spremljal pred-
vsem dogajanje v Savi ob gradnji HE in 
ob vdorih vode na gradbišče ugotavljal, 
od kod priteka voda. Ugotovljeno je bilo, 
da se mešata zaledna voda in Sava.

Vsaka HE ima svojo akumulacijo 

Po načrtih bo HE Blanca začela z obrato-
vanjem konec julija leta 2009. Do febru-

HE SPREMINJAJO PODOBO 
SPODNJE SAVE
14. novembra lani je bil položen temeljni kamen za HE Blanca, drugo 
izmed petih načrtovanih hidroelektrarn na spodnji Savi, ki jih gradi 
HSE. Kaj se je v enem letu zgodilo na delovišču HE Blanca, so se 9. 
novembra odločili preveriti v Društvu inženirjev in tehnikov.

Osnovni podatki o HE Blanca
- instaliran pretok: 500 m3/s 
- višina padca: 10,70 m 
- največja moč: 42,5 MW 
- srednja letna proizvodnja: 160 

GWh 
- koristna prostornina bazena: 

1.390.000 m3 

- srednji letni pretok: 243 m3/s 
- vgrajeni beton: 800.000 m3

- vgrajena armatura: 3.000 ton
- izkopani material: 800.000 m3

- vrednost investicije: 90 mio €
- življenjska doba: 50 let



   Rudar 10/2006    11

arja 2008 bo Sava imela preusmerjen 
tok in do takrat mora biti v celoti zgra-
jena strojnica, v celoti morajo delovati 
prelivna polja, nato pa bodo HE zaprli z 
zapornicami in opravljali nadaljnja mon-
tažna dela.
Vsaka HE na spodnji Savi ima svojo aku-
mulacijo, ki sega od ene do druge HE 
in na vsaki se lovi energetski potencial 
padca vode. »HE Boštanj in HE Vrhovo 
imata, na primer, po 8,5 m padca, HE 
Blanca bo imela 10,5 m, HE Krško pa 9,5 
m padca,« je povedal Andrej Onetič.
Udeležence ekskurzije je zanimal tudi 
vpliv hidroelektrarn na delovanje JE 
Krško. Kot je povedal Onetič, ima JE 
Krško zelo ostre pogoje za obratovanje 
in v skladu z njimi hidroelektrarna s 
svojim obratovanjem ne sme spreminjati 
pretoka reke več kot za 4 m3/s in tudi, 
da pretok ne sme pasti pod 90 m3/s, 
sicer morajo v JEK takoj vklopiti rezervo 
vode v vodnih stolpih. 
»To pomeni, da morajo HE delovati s 
stabilnim tokom vode. Drug vpliv HE na 
JE je temperatura vode, vendar se voda 
v vsaki akumulaciji pretaka, ima toliko 
pretoka kot dotoka, in se ne segreva 
bistveno. Temperatura Save na izstopu 

iz JE ne sme biti večja od 260C,« je dejal 
Onetič.
Zanimiv ogled gradbišča smo sklenili 
z željo, da bi dela dobro napredovala, 
nato pa smo se odpravili na Martinova-
nje na Vrh nad Boštanjem, kjer smo se 
med drugim iz ust enologa pustili pod-
učiti še o cvičku in nekaterih drugih pri-
znanih slovenskih vinih.
Za tiste, ki vas zanima še kakšen poda-
tek o HE Blanca in o spodnjesavskih 
hidroelektrarnah, pa še nekaj poda-
tkov s spletne strani Holdinga Sloven-
skih elektrarn (www.hse.si), kjer lahko 
najdete še več podatkov o tem velikem 
energetskem projektu.
Energetski bruto potencial sloven-
skih vodotokov je 19.400 GWh na 
leto. Od tega lahko tehnično izkori-
stimo le 9.100 GWh na leto, ekonom-
sko pa med 7.000 in 8.500 GWh na leto. 
Dosedanja skupna moč slovenskih hid-
roelektrarn je 819 MW. S spodnjesav-
skimi hidroelektrarnami pa bomo lahko 
proizvedli kar 720 GWh električne ener-
gije s skupno močjo 187 MW, kar je 21 
odstotkov celotne proizvodnje slovenskih 
hidroelektrarn. Spodnjesavska veriga bo 
predstavljala 22 odstotkov skupne moči 

s 6-odstotno skupno pokritostjo celotne 
slovenske porabe.
Hidroelektrarne bodo obratovale brez 
posadke, upravljal jih bo center vodenja 
verige, prisotno pa bo le osebje za redno 
dnevno in letno vzdrževanje.

Vplivi HE na spodnji Savi:
*na lokalni in regionalni razvoj
- okolju neškodljivi objekti in njihova dolga 

življenjska doba, 
- ureditev vodotoka Save in boljši izkori-

stek ugodnega vira električne energije, 
- del prihodka od koncesijske dajatve se 

lahko nameni izvajanju razvojnih progra-
mov, 

- racionalna raba prostora, 
- zagotavljanje novih delovnih mest, 
- večja poplavna varnost, 
*na nacionalni razvoj
- konkurenčnost slovenskega elektrogosp-

odarstva, 
- pripravljenost na povečevanje porabe 

električne energije, 
- stabilnejše obratovanje energetskega 

sistema in večja samostojnost, 
- bogatenje državnega kapitala, 
- višja kakovost življenja. 

Diana Janežič

Pogled na gradbeno jamo, zgoraj in desno za nasipom teče Sava, spodaj je viden eden od načinov speljevanja precejš-
njih dotokov vode na gradbišče.

DOGODKI – Ekskurzija DIT na HE Blanca
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VPLIVAMO LAHKO NA VELIKO 
STROŠKOV V PODJETJU

LETO VARČEVANJA – Kadrovsko-splošno področje

Leto varčevanja se izteka, za predstavitev je ostalo še obvladovanje stro-
škov na kadrovsko-splošnem področju. Zaposleni na njem – 51 jih je – 
sodelujejo pri nastajanju mnogih stroškov v podjetju, jih dobro poznajo 
in lahko predlagajo vodstvu njihovo učinkovitejše obvladovanje. 

Na kadrovsko-splošnem področju (KSP) 
delujejo štiri službe, ki so jih za Rudar 
predstavili njihovi vodje: kadrovsko-soci-
alno službo vodi Franc Novak, razvoj 
kadrov Božena Steiner, pravno službo 
Anica Zajc in službo za organizacijo in 
nagrajevanje Sonja Kugonič.
Pri delovanju Kadrovsko-splošnega 
področja  nastajajo le stroški dela in 
materiala. Od tega je stroškov dela več 
kot 95 odstotkov, drugo so stroški mate-
riala in ta delež je težko bistveno zmanj-
ševati.
Ostali stroški, ki bremenijo kadrov-
sko splošno področje, pa so namenjeni 
delovanju celotnega podjetja: stroški za 
higieno (milo), vsi stroški za reklamo, 
reprezentanco, pogodbe o delu, avtorske 
honorarje, sejnine, prehrano za vse zapo-
slene in prevozni stroški (avtobusni pre-
vozi), štipendije in nagrade za obvezno 
prakso…

Število zaposlenih nenehno 
zmanjšujemo

Franc Novak: »V kadrovsko-socialni 
službi nas je sedaj še 17, z novim letom 
nas bo 15. Število zaposlenih se že leta 
zmanjšuje, tako kot tudi na celem podro-
čju, delo pa ostaja in ga prerazporejamo 
med ostale delavce. 
Kot primer učinkovitega dela več služb 
na našem področju z različnimi projekti 
v zadnjih letih naj omenim velik prihra-
nek z opaznim znižanjem bolniških izo-
stankov.
Seveda si ob racionalizacijah pri delu, 
dobrem planiranju dela in obvladova-
nju stroškov prizadevamo za dodatne 
prihodke. Ti so v naši službi mogoči 

z opravljanjem kadrovskih storitev za 
povezane družbe, v sodelovanju z Zavo-
dom za zaposlovanje z usposabljanjem 
nezaposlenih pripravnikov in še s čim.«

Prispevamo k zadovoljstvu in 
uspešnosti zaposlenih

Božena Steiner: »V Razvoju kadrov je 
zaposlenih 8, od tega ena sodelavka s 
polovičnim delovnim časom. Značil-
nost vseh mojih sodelavcev je, da znamo 
delati zelo veliko stvari, tudi takšnih, ki 
niso ozko v opisu delovnega mesta, in v 
podjetju nas za vse to tudi »porabijo«.
Prepričana sem, da so ljudje, kjer se ta 
njihova znanja in sposobnosti opazijo in 
cenijo, tudi bolj motivirani in uspešni, 
takšni pa lahko več prispevajo k uspeš-
nosti celega podjetja.
V naši službi nastaja veliko stroškov na 
področju organizacije in izvedbe izobra-
ževanja. Nanje lahko vplivamo tako, da 
čim več izobraževanja izvedemo v pod-
jetju, z lastnimi predavatelji, da se dogo-
vorimo za ugodne cene zunanjih izobra-
ževanj in daljše plačilne roke. 
Poleg tega pa smo prepričani, da z vsemi 
oblikami izobraževanja, kot tudi s komu-
niciranjem in delom pri različnih projek-
tih, veliko prispevamo k varnemu delu, 
uspešnosti podjetja, zadovoljstvu zapo-
slenih, dobri organizacijski klimi. 
Naš prispevek k obvladovanju stroškov 
podjetja vidimo skozi manj nezgod, manj 
zastojev, večjo poučenost sodelavcev pri 
delu, zdrav življenjski slog, manjšo bol-
niško odsotnost.
Na drugi strani lahko v naši službi pri-
dobimo tudi prihodke od zunaj. Na 
področju izobraževanja smo tudi letos, 

kot že dve prejšnji leti, pridobili sred-
stva na razpisu. Gre za 9 milijonov SIT, 
ki smo jih pridobili iz Evropskega soci-
alnega sklada za sofinanciranje izobraže-
vanja in usposabljanja. S prijavljanji na 
podobne razpise bomo nadaljevali.
S trženjem oglasnega prostora v internih 
medijih, predvsem Rudarju, delno pokri-
jemo stroške izdajanja Rudarja.
V službi imamo veliko projektnega in 
timskega načina dela, kar tudi pomeni 
racionalizacijo, saj so tako najbolje upo-
rabljeni znanje, sposobnosti in izkušnje 
sodelavcev.«

Naš trg so povezane družbe

Anica Zajc: »V Pravni službi imamo 
6 zaposlenih, od tega je ena sodelavka 
za 4 ure. Trdimo, da stroškov ne pov-
zročamo, ampak s svojim kakovostnim 
delom kvečjemu zmanjšujemo nekatere 
stroške podjetja oziroma preprečujemo 
njihov nastanek. 
Pri projektu Celovita optimizacija pro-
cesov smo med ukrepi med drugim 
zapisali, da lahko povečamo prihodek 
z opravljanjem pravnih storitev za hče-
rinske in povezane družbe, svojo kon-
kurenčnost pa zagotovimo s polovično 
ceno odvetniških storitev na trgu.
Je pa pomembno poudariti, da lahko 
naša služba opravlja pravne storitve le 
v podjetju, v katerem ima Premogovnik 
Velenje kakršen koli lastniški delež.«

Rezerve so v racionalizaciji dela

Sonja Kugonič: »V službi za organiza-
cijo in nagrajevanje je 20 zaposlenih, od 
tega ena sodelavka dela 4 ure in ena 6 
ur. Področje dela pa zavzema organiza-



   Rudar 10/2006    13

Obvladovanje stroškov na kadrovsko-splošnem področju so predstavili:  Franc Novak,  Božena Steiner,  Anica Zajc in 
Sonja Kugonič (od leve).

LETO VARČEVANJA – Kadrovsko-splošno področje

cijo, sisteme nagrajevanja ter obračun 
plač za Premogovnik Velenje in 11 hče-
rinskih družb. Glede na prej omenjeno 
strukturo stroškov se lahko v naši službi 
racionalneje obnašamo le pri delu posa-
meznika. 
Dejstvo je, da v službi iz leta v leto 
iščemo in uvajamo nove rešitve za naše 
področje dela, da združujemo posa-
mezne segmente dela in s tem zmanj-
šujemo število zaposlenih, vse pa izva-
jamo s ciljem, da delo opravimo hitro, 
pravilno in v roku. 
Temu cilju smo sledili tudi pri delu na 
projektu COP, iskali smo vse racionali-
zacije, tudi tiste, ki so vezane na naše 
sodelovanje z ostalimi službami Premo-
govnika Velenje oziroma hčerinskih pod-
jetij.
V enem segmentu smo podobni delova-
nju pravne službe; namreč tudi pri nas 
lahko prispevamo k prihodku podjetja 
s trženjem naših storitev za povezane 
družbe. Pričakujemo, da se bodo novi 
lastniki družb, ki se lastninijo, odločali 
o najemanju naših storitev. Menim, da 
smo glede na obseg in kakovost oprav-
ljene storitve konkurenčni in se bomo 
trudili, da ta tržni delež ohranimo.«

Sami razvijajo nova orodja in 
izvajajo projekte

K natančnejšemu pregledu stroškov, 
posameznih opravil in razmišljanju o 

racionalizacijah je tudi zaposlene na 
kadrovsko-splošnem področju usmeril 
projekt COP, čeprav sta zniževanje stro-
škov in racionalizacija dela, predvsem 
kot posledica vsakoletnega zmanjševa-
nja števila zaposlenih v službah na tem 
področju, njihova stalna praksa. 
Glede varčevanja oziroma obvladovanja 
stroškov so sobesedniki poudarili, da so 
službe na kadrovsko-splošnem podro-
čju tako imenovane štabne službe. To 
pomeni, da glavnino svojega dela oprav-
ljajo v skladu s sklepi, usmeritvami 
uprave in lastnika, ker pa imajo pre-
gled nad nekaterimi generalnimi stroški 
v podjetju, lahko na drugi strani upravi 
tudi predlagajo izboljšave, racionaliza-
cije. 
Tako lahko, na primer, vplivajo na 
odškodnine, s spremljanjem zakonodaje 
na področju plač opozorijo na pravilno 
in pravočasno upoštevanje sprememb 
v zakonodaji, opozarjajo na probleme 
v sistemu nagrajevanja in plač, k odlo-
čitvam na področjih, kjer se to zahteva, 
pravočasno pritegnejo svet delavcev in 
sindikat.
Vodja Razvoja kadrov je tudi pouda-
rila, da na KSP veliko projektov izvedejo 
sami in tako prihranijo strošek za zuna-
nje izvajalce ali svetovalne hiše. »Ko se 
primerjamo s podobnimi podjetji, kot je 
naše in veliko vlagajo v izobraževanje, 
ugotavljamo pri nas velike prihranke. 

Sami izvajamo veliko izobraževanj in 
v podjetju imamo okoli 30 sodelavcev, 
internih predavateljev. Prav tako smo 
razvili nekatera orodja, ki so zato nare-
jena po naši meri in zelo učinkovita. 
Tudi veliko promocijskih akcij izvajamo 
sami; na primer prireditve.«
Pomembno je tudi dejstvo, da sta 
kadrovska evidenca in evidenca plač 
narejeni s pomočjo računalniških stro-
kovnjakov našega podjetja. »Naš sistem 
obračuna plač je dokaj zapleten in če 
bi to storitev najemali na trgu, bi bila 
bistvena dražja, poleg tega je sistem pri-
lagojen našim zahtevam in potrebam,« 
pa je poudarila Sonja Kugonič.
KSP je po lanski strateški konferenci 
doživelo veliko spremembo, saj je bil 
ukinjen drugi nivo vodenja in je podro-
čje »izgubilo« svojega direktorja ter pri-
šlo neposredno pod direktorja pod-
jetja. Za učinkovitejše komuniciranje 
med službami je bil imenovan kolegij 
direktorja, ki se sestaja tedensko in ga 
poleg vodij služb v KSP sestavljajo še 
vodje služb na gospodarskem področju 
in vodja informatike. V KSP ocenjujejo, 
da se je takšna oblika komuniciranja v 
enem letu izkazala kot zelo primerna, 
učinkovita in je povezala področja med 
seboj, kar prav tako prispeva k racional-
nejšemu in učinkovitejšemu delu.
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LETO VARČEVANJA – Kadrovsko-splošno področje

ZA SV. BARBARO NA 
DELO PRIHAJA 21 
PRIPRAVNIKOV
Premogovnik Velenje bo letos v skladu z razvojnim načrtom in letnim pla-
nom zaposlovanja zaposlil 21 pripravnikov, od tega 12 rudarske, 4 elektro in 
5 strojne stroke ali še podrobneje, 7 KV rudarjev in 5 rudarskih tehnikov, 4 
elektro tehnike ter 2 KV strojnika in 3 strojne tehnike. Na delo bodo prišli v 
ponedeljek, 4. decembra, na dan svete Barbare.
Kadrovski plan je predvideval za letos 20 novih zaposlitev, zakaj torej prihaja 
21 pripravnikov? Franc Novak, vodja kadrovsko-socialne službe, pojasnjuje: 
»V Premogovniku bomo odslej z vsakim novim prihodom pripravnikov nado-
mestili tudi tiste pripravnike iz prejšnje skupine, ki ne bodo uspešno opra-
vili pripravniškega izpita. 
V skupini pripravnikov iz leta 2005 je bil takšen eden, zato bomo torej letos 
zaposlili 21 pripravnikov. S tem zagotavljamo zaposlitev kvalitetnega kadra in 
povečujemo kakovost opravljanja pripravništva.«
Letošnje število pripravnikov v Premogovniku Velenje je v primerjavi z 
zadnjimi leti nižje, a že v prihodnjih letih je načrtovano večje število. »Konec 
leta 2007 bomo znova zaposlili 20 pripravnikov, a že v letu 2008 je predvide-
nih 50, od tega naj bi jih 40 zaposlili v začetku leta, torej v kratkem obdobju 
skupaj 60,« je še povedal Novak.
Premogovnik Velenje bo tako kot do sedaj še naprej spodbujal izobraževanje 
za poklice v rudarstvu. V ta namen Poklicna in tehniška rudarska šola ŠCV 
skupaj s Premogovnikom Velenje v petek, 8. decembra, ob 9.00 organizira 
predinformativni dan v Premogovniku Velenje, za  osnovnošolce in njihove 
starše. Za dodatne informacije so vam na voljo na Poklicni in tehniški rudar-
ski šoli, telefonska številka 03 896 0612. 

Diana Janežič

Gibanje števila zaposlenih Kadrovsko splošnega področja od 1996 do oktobra 2006

KADROVSKO SPLOŠNO PODRO^JE
LETO

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 31. 10. 06

Služba za organizacijo in nagrajevanje 31 31 29 29 29 27 24 24 23 21 20

Kadrovsko socialna služba 25 23 22 22 21 18 18 17 19 19 17

Pravna služba 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Razvoj kadrov 10 10 10 10 9 9 6 7 8 8 8

Tajništvo organov upravljanja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SKUPAJ 74 72 69 69 67 62 57 57 59 57 54

POVPREČNA STAROST (let. mesecev) 41.01 40.05 40.05 41.04 41.10 43.10 43.09 45.01 45.10 46.03 46.07

Strokovne sodelavce bo treba 
nadomeščati

V skladu s projektom COP in sklepi 
letošnje 10. strateško-poslovne konfe-
rence bo leto 2007 leto optimizacije 
procesov. Naši sogovorniki so večkrat 
poudarili večletno zmanjševanje števila 
zaposlenih v svojih službah, konkretne 
številke kaže tudi tabela, ter večanje 
povprečne starosti zaposlenih. 
Službe so se poleg tega večkrat reorga-
nizirale, zelo spremenile načine dela, 
uvedle številne nove prijeme in razvile 
orodja za učinkovitejše delo, pri katerem 
vse bolj uporabljajo timsko delo. 
Gotovo se bo pri obdelovanju predla-
ganih ukrepov v okviru projekta COP 
pokazalo, katero število zaposlenih v 
kadrovsko-splošnem področju je opti-
malno oziroma s koliko zaposlenimi 
bodo še vedno lahko kvalitetno oprav-
ljali vse zahtevane storitve za podjetje 
in trg.
Pri ocenjevanju optimalnega števila 
zaposlenih pa bo treba ločiti tudi med 
operativnim in strokovnim delom in pro-
blem bo na KSP nastal z večjim odho-
dom v pokoj strokovnih sodelavcev, ki 
jih ni mogoče preprosto nadomestiti s 
prerazporeditvijo njihovega dela med 
ostale sodelavce. 
»Strokovne sodelavce bo v prihod-
njih letih vsekakor treba nadomeščati 
z novim zaposlovanjem,« so soglašali 
sogovorniki.

Diana Janežič
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KADROVSKO-SPLOŠNO PODROČJE - Izobraževanje

Hkrati je potekala tudi peta tradicio-
nalna podelitev priznanj TOP 10 Izob-
raževalni management 2006. Naše pod-
jetje je to laskavo priznanje prejelo že 
tretjič. 
Tričlanska komisija v sestavi dr. Bogdan 
Lipičnik (Ekonomska fakulteta Univerze 
v Ljubljani), Nataša Čebulj in dr. Sabina 
Jelenc Krašovec (Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani) je razglasila 10 
podjetij, ki največ vlagajo v izobraževa-
nje in usposabljanje svojih zaposlenih 
ter si sistematično prizadevajo za razvoj 
tega področja. Na konferenci je komisija, 
kot letošnjo novost, slovesno razglasila 
tudi Lestvico predavateljev in Predava-
telja leta 2006.
Dobitniki priznanj TOP 10 Izobraževalni 
management 2006 so podjetja (po abe-
cednem vrstnem redu): Gorenje, d. d., 
Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih 
smol, Količevo, d. o. o., Lafarge Cement, 
d. d. - Cementarna Trbovlje, Merkur, d. 
d., Poslovna skupina Sava, Premogovnik 
Velenje, d. d, Roto, podjetje za predelavo 
in trženje, d. o. o., Smart Com, d. o. o., 
Trimo Trebnje, d. d. in Unija, računovod-
ska hiša, d. d.
Naziv Predavatelj leta 2006 po glasu 
ljudstva je prejel mag. Aleš Lisac, saj je 
zanj glasovalo največ udeležencev izob-
raževalnih dogodkov. Na lestvico preda-
vateljev pa so se uvrstili še (po abeced-
nem vrstnem redu): mag. Irena Deželak, 
mag. Tatjana Dragovič, mag. Tomaž 
Korelc, Robert Kržišnik, Smiljan Mori, 
Beno Štern in Branko Žunec.
Vsebina letošnje  konference o izobraže-
valnem managementu je bila namenjena 
ozaveščanju podjetij ob (pogosti) dilemi 
ali in koliko vlagati v izobraževanje.
»Dilema, vlagati v materialne dobrine 
ali v znanje, je pravzaprav dilema med 

»imeti« in »biti«. Ali imeti čim več mate-
rialnih dobrin ali razvijati sebe in pri-
dajati svoji osebnosti novo znanje in 
nove veščine. Materialna lastnina stane, 
treba jo je vzdrževati, obnavljati, se z 
njo veliko ukvarjati. Znanje in veščine, 
ki smo jih osvojili, nas bogatijo, omogo-
čajo, da sežemo po novih izzivih, svoje 
znanje in veščine prodamo in tisto, kar 
je najpomembnejše, da imamo motiv, da 
se razvijamo. 
Evolucijski razvoj nas torej očitno vodi 
od učeče se k misleči družbi, v polje 
»biti«, in to je gotovo veliko teže kot le 
»imeti«. Če lahko kje iščemo pravo var-
nost, jo lahko le v vlaganju v znanje. Se 
tega res zavedamo? Se tega zavedamo 
kot posamezniki, podjetja in družba?« 
je v povabilu na konferenco zapisala dr. 
Daniela Brečko, direktorica podjetja Pla-
net GV.

Na gornja vprašanja in izzive je sku-
šalo odgovoriti 10 predavateljev v okviru 
sklopov:
- makroekonomski pogled na poveza-

nost konkurenčnosti gospodarstev in 
vlaganja v izobraževanje,

- pravna razmerja pri sklepanju izobra-
ževalne pogodbe, 

- razvoj v izobraževalnem managementu, 
ki ponazarja prehod iz učeče se k mis-
leči družbi,

- izbrani primeri dobre prakse v sloven-
skih podjetjih in

- inovativne metode učenja.
Strokovno gradivo z letošnje konference 
je objavljeno v reviji HRM, november 
2006 in je na voljo v naši knjižnici in 
službi razvoj kadrov. 

Majda Lampret

PREMOGOVNIKU ŽE TRETJIČ 
PRIZNANJE TOP 10
Pod okriljem in v organizaciji podjetja Planet GV je v novembru v Ljub-
ljani potekala 6. konferenca Izobraževalni management 2006, ki je 
namenjena srečanju vseh, ki se ukvarjajo z izobraževanjem zaposlenih.

Priznanje je prevzela vodja projekta izobraževanje Majda Lampret (desno), ki 
je na kratko predstavila tudi področje izobraževanje v Premogovniku Velenje.
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KADROVSKO-SPLOŠNO PODROČJE – Izobraževanje nadzornikov in poslovodij

NEKAJ NAJBOLJŠEGA DOSLEJ!
V razvoju kadrov so v skladu z vsakoletnim izobraževanjem nadzornikov 
in poslovodij letos izbrali dve vsebini: čustveno inteligentnost in prvo 
pomoč. V štirih sklopih ju je v novembru poslušalo 256 udeležencev.

O čustveni inteligentnosti je predaval 
Željko Čurić, dr. medicine, specializiran 
iz psihiatrije, ki je izkušen strokovnjak 
na področju izobraževanja, treninga, 
svetovanja in terapije čustvene inteli-
gentnosti ter vodstvenih veščin.
S svojim nastopom in zanimivo tema-
tiko je v vseh štirih skupinah poslušalce 
zelo pritegnil k poslušanju in tudi sode-
lovanju. Za mnenje smo povprašali tri 
od njih!
Zdenko Pesjak, nadzornik pri Zrače-
nju: »To predavanje je nekaj najboljšega, 
kar je bilo do sedaj v Premogovniku. 
Mene takšne teme nasploh zanimajo, 
berem tudi knjige s temi vsebinami. 
Željko Čurić mi je bil všeč tudi zato, 
ker zelo dobro predava, govori razločno, 
jasno, zanimivo, izžareva energijo. Sami 
ste opazili, da smo vsi ves čas pozorno 
poslušali, sodelovali, nihče ni zehal.
Nadzorniki imamo precej izobraževanj 
in če so teme zanimive, bi lahko imeli 
vsak mesec eno predavanje. Sicer pa 
smo raje na delu, v jami. 
No, saj v bistvu nezanimivih tem ni, vča-
sih so predavatelji dolgočasni oziroma 

nas s svojim nastopom – če govorijo pre-
tiho, hitro, prepočasi - ne pritegnejo. 
Vsaka tema se da predavati zanimivo.
Prepričan sem, da bomo nekaj odnesli 
s predavanja o čustveni inteligenci. Sam 
sem se v nekaj letih, odkar berem knjige 
s to tematiko, spremenil, spremenil 
sem, na primer, svoj odnos z ženo, več 
se pogovarjava, sodelujeva, velikokrat 
dam prav tudi njej. V vsakem primeru je 
pogovor veliko vreden.«
Marko Glavaš, nadzornik v Pripra-
vah: »Zelo sem zadovoljen, da sem 
lahko poslušal predavanje o čustveni 
inteligenci. Vsebina je zelo zanimiva in 
uporabna, predavatelj nas je znal dobro 
pritegniti k poslušanju in sodelovanju. 
Takšne teme bi lahko še večkrat vklju-
čili v naša izobraževanja. Prepričan sem, 
da bomo kakšen nasvet ali spoznanje iz 
tokratnega predavanja uporabili v svo-
jem življenju. 
Tudi predavanje o prvi pomoči je bilo 
zanimivo, predvsem pa koristno. Vsi 
smo nekoč, kot bodoči vozniki, delali 
izpit tudi iz prve pomoči, vprašanje pa 

je, koliko od nas bi znalo pravilno reagi-
rati in pomagati, če bi bilo treba.
Na splošno o izobraževanjih lahko 
rečem, da so vedno dobro pripravljena 
in z zanimivimi vsebinami, seveda pa bi 
se lahko nadzorniki in poslovodje izob-
raževali večkrat.«
Ivan Tomažič, nadzornik v OUTN: 
»Predavanje gospoda Čuriča me je zelo 
pozitivno presenetilo in takšnih izob-
raževanj bi bilo treba pripraviti še več. 
Veliko njegovih misli sem si zapisal 
in prepričan sem, da bom na katerem 
področju svoje ravnanje spremenil ali pa 
vsaj veliko premišljeval o povedanem. 
Na predavanju o prvi pomoči pa v bistvu 
nismo slišali nič novega, vsaj ne bi smeli, 
a zelo potrebno je bilo to predavanje za 
osvežitev spomina, znanja, ki smo ga že 
nekoč pridobili. Na srečo še nisem bil v 
položaju, da bi moral komu pomagati, 
mi bodo pa nekateri napotki prišli prav 
v družini, kjer bi morda hitro pomoč 
kdaj potrebovala mama.
Izobraževanj, ki jih imamo nadzorniki 
in poslovodje, se moramo obvezno ude-
ležiti, a ni težko, saj so izbrane vse-

Zdenko Pesjak Marko Glavaš Ivan Tomažič
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bine vedno koristne in predavatelji v 
veliki večini dobri. Zdaj, ko sem poslu-
šal o čustveni inteligenci, si želim, da bi 
lahko to tematiko še poglobil, se nanjo 
pripravil in imel več priložnosti za pogo-
vor s predavateljem. 
To predavanje je bilo tako odlično, da mi 
je žal, da ga ni imelo priložnost poslu-
šati več mojih sodelavcev.« 

Rudarstvo je način življenja

Kako pa je svoj predavateljski obisk v 
Premogovniku Velenje in med rudarji 
ocenil Željko Čurić? 
»Reakcija vaših sodelavcev na predava-
njih mi je bila zelo všeč – poslušali so, 
spraševali, dajali pripombe in povedali 
svoja mnenja. 
Še učinkovitejše bi takšno izobraževanje 
bilo, če bi lahko izvedel delavnico s po 
25 udeleženci, kjer bi lahko odprli posa-
mezne osebne teme in delali z bolj oseb-
nim pristopom. 
Pričakovanje, da bodo udeleženci na 
podlagi enega predavanja spremenili 
svoje ravnanje, se statistično gledano 
izpolni v 20 odstotkih, kar je ogromno. 
Že med odmori so mi poslušalci pove-
dali, da so se odločili, da bodo dru-
gače vzgajali otroke, kar razumem, da so 
dojeli, da so kot starši naredili kakšno 
napako pri vzgoji otrok. 
Drugi so povedali, da so ugotovili, kje 
so do sedaj delali napake v življenju, pri 
delu, v odnosih z ljudmi. Interakcija je 
torej bila in to mi je zelo všeč.
Dobro bi bilo imeti za to ciljno skupino 
še kakšno predavanje z mojega področja. 
S čustveno inteligenco smo odprli »turi-

stični zemljevid«, to pomeni, da smo 
malo pogledali to področje in nakazali 
smeri, možnosti. V prihodnje pa bi se 
lahko lotili še drugih vsebin: socialnih, 
emocionalnih, komunikacijskih veščin.
Premogovnik Velenje je s tem predava-
njem zadel. Ko so mi vaše sodelavke 
iz razvoja kadrov predstavile poklic in 
vlogo nadzornikov in poslovodij, sem nji-
hove naloge doživel kot fizično, intelek-
tualno, socialno in čustveno zelo težke. 
Zato res potrebujejo za dobro opravlja-
nje svojih delovnih vlog podporo.
V premogovnikih, in to bivše Jugosla-
vije, sem do sedaj bil trikrat. Spoznal 
sem, kaj pomeni delati pod zemljo, v 
posebnih razmerah, kaj pomeni nositi 
čelado, vso opremo, delovno obleko. 
Dvakrat sem kot študent medicine sode-
loval tudi v reševanju rudarjev v pre-

mogovniku Kakanj in takrat sem spo-
znal, kaj pomeni nuditi prvo pomoč v 
prahu, prepihu, dimu – šlo je za požar, 
kaj pomeni reševati življenja, ko si tudi 
sam ogrožen. Še bolj pa je name delo-
valo zbiranje žensk in otrok pred zdrav-
stvenim domom, ki so prišli spraševati: 
»Ali je živ?« 
Takrat sem spoznal, da delo v rudar-
stvu ni zgolj poklic, ampak način življe-
nja. Vsa ta vedenja mi pomagajo tudi pri 
takšnih predavanjih, kot je bilo pri vas. 
Od vas odhajam z najlepšimi vtisi!«

Znate nuditi prvo pomoč?

Darinka Herman je predavala o prvi 
pomoči, torej vsebini, ki naj bi jo vsi, 
vsaj tisti z vozniškim izpitom in rudar-
ski reševalci, obvladali. Pa jo? 
Herman: »Čeprav sem vedela, da priha-
jam v skupino, kjer prvo pomoč dobro 
poznajo, saj so v njej tudi rudarski reše-
valci, me je presenetilo, da jih je vsebina 
zanimala in so mi postavljali vprašanja. 
V kratkih treh šolskih urah jih nisem 
zmogla naučiti kaj novega, lahko smo le 
obnovili ali utrdili že pridobljena znanja, 
predvsem pa nam je zmanjkalo časa za 
praktično delo. A upam, da je moje pre-
davanje vendarle bilo koristno.
Glede na svoje izkušnje z delom pri Rde-
čem križu in pri predavanjih trdim, da je 
znanja v vseh kategorijah prebivalstva o 
prvi pomoči premalo, predvsem praktič-
nega. Prav vaja prve pomoči pa je najpo-
membnejša, kajti ko je treba res poma-
gati, smo tudi mi v stresu in ni časa za 
razmišljanje, branje navodil.«

Diana Janežič
Željko Čurić Darinka Herman
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LE SKUPNIMI MOČMI LAHKO 
DOSEŽEMO ZASTAVLJENE CILJE
Člani izvršilnih odborov sindikata in svetov delavcev Premogovnika in 
HTZ so imeli 13. in 14. novembra v hotelu Barbara v Fiesi izobraževalno 
srečanje in posvet o aktualnih zadevah v obeh podjetjih. Drugi dan so 
se jim pridružili direktorja Premogovnika Velenje in HTZ IP in tehnični 
direktor Premogovnika. 

V sklopu izobraževalnega dne so poslu-
šali predavanji Sodobni koncepti sprem-
ljanja in obvladovanja stroškov ter Kako 
zaposlene motivirati za realizacijo ciljev 
družbe. Prof. dr. Metka Tekavčič in mag. 
Sandra Penger, obe z ljubljanske Eko-
nomske fakultete, sta slušatelje navdu-
šili in jih pritegnili k sodelovanju, tako 
da je bilo vzdušje na izobraževanju zelo 
sproščeno. 
Aktivno sodelovanje udeležencev je za 
večjo učinkovitost izobraževanja zelo 
pomembno. Očitno je bilo, da predstav-
nike zaposlenih najbolj »žuli« projekt 
Celovite optimizacije procesov, vendar 
so na koncu ugotovili, da gre za nujne 
procese, da pa so zelo pomembni komu-
nikacija med vodstvom in zaposlenimi, 
podpora skupno dogovorjenim ciljem 
ter zaupanje v cilje in razvojne načrte, 
skupne vrednote. 
Pomemben pa je prispevek vsakega 
posameznika. Zavedanje o tem, da smo 
vsi v istem čolnu in da bomo le s sode-
lovanjem priveslali do želenega cilja, so 
udeleženci delavnice preizkušali tudi v 
praktični vaji. Vsi so se zelo potrudili in 

pokazali veliko ustvarjalnosti. Prav sled-
nje je tisto, kar krasi naše sodelavce, 
naše podjetje. Visoka ocena izvedbe 
izobraževanja je potrdila občutke orga-
nizatorjev izobraževanja, da je bilo pravo 
in primerno ter kvalitetno izvedeno.
V torek pa so na srečanju z direktorjem 
Premogovnika dr. Evgenom Dervaričem, 
tehničnim direktorjem mag. Marjanom 
Kolencem in direktorjem HTZ dr. Vla-
dimirjem Malenkovićem prisluhnili skle-
pom strateške konference HSE, obra-
vnavali poslovni načrt Premogovnika in 

HTZ za leto 2007, na dnevnem redu pa 
je bil tudi uvod v strateško konferenco 
poslovnega sistema Premogovnik Vele-
nje, ki je bila 20. in 21. novembra.
V razpravi na vso našteto tematiko so 
največ govorili o privatizaciji povezanih 
družb, kadrovski problematiki v Premo-
govniku Velenje v prihodnjih letih in 
sedanji v HTZ IP, organizaciji dela in 
letnem delovnem koledarju, nadurnem 
delu, zaposlovanju novincev in poteku 
prve faze projekta Celovita optimizacija 
procesov. 

20. in 21. novembra je bila v hotelu Barbara v Fiesi 10. strateško-poslovna 
konferenca poslovnega sistema Premogovnik Velenje. Vodstveni in vodilni kadri 
poslovnega sistema so pregledali realizacijo sklepov 9. strateške konference, oce-
nili realizacijo delovnih načrtov za leto 2006 in poročilo o poteku aktivnosti na 
področju kakovosti v letu 2006 ter analizirali projekt prestrukturiranja poslovnega 
sistema Premogovnik Velenje v letu 2006 in predlagali aktivnosti v letu 2007. 
Pregledali so tudi razvojne usmeritve poslovnega sistema Premogovnik Velenje 
in razvojni načrt 2006-2011(2015), poslovni načrt za leto 2007 za Premogovnik 
Velenje ter poročilo o izvajanju razvojnih načrtov povezanih podjetij v letu 2006, 
korekcije načrtov do leta 2012 in poslovne načrte družb za leto 2007.
O sklepih konference bomo več zapisali v decembrski številki Rudarja.

V izobraževalnem delu so sindikalisti in člani sveta delavcev pokazali veliko ustvarjalnosti, nato pa pozorno prisluhnili 
predstavitvam aktualne problematike iz ust vodilnih v Premogovniku in HTZ IP.
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Šok deluje, vsekakor pa je najprej treba 
biti kreativen, drugačen, opazen. Kako 
uporabiti ista orodja komuniciranja ter 
že uveljavljene načine komuniciranja in 
stike z javnostmi na drugačen način, 
kako učinkovito vključiti nova orodja 
in načine, je skušal predstaviti največji 
dogodek na področju odnosov z jav-
nostmi - Slovenska konferenca o odno-
sih z javnostmi, ki je bila od 19. do 21. 
oktobra v Termah Olimia v Podčetrtku.
Sodoben hotel z zelo ustvarjalno ener-
gijo, ki jo izžareva tako s ponudbo kot 
z notranjo opremo, je bil zelo primerno 
okolje za pridobivanje novih znanj in 
izmenjavo izkušenj med piarovci in 
komunikatorji. 
Krovna tema 10. SKOJ-a je bila »Evolu-
cija komuniciranja«, prek 280 udeležen-
cev pa je lahko prisluhnilo 19 primerom 
slovenske prakse komuniciranja, zdru-
ženim v okvir dveh tematskih sklopov: 
»Povezujmo! Integriran pristop k uprav-
ljanju komunikacij« ter »Vključujmo! 
Nova orodja in kreativna uporaba obsto-
ječih orodij komuniciranja«. 

Povezujmo! Vključujmo!

Tako kot vse druge stroke se tudi stroki 
odnosi z javnostmi in komuniciranje vse 
bolj specializirata, kar nenazadnje kaže 
tudi medijski trg. V množici, na primer, 
samo tiskanih medijev, nagovarja vsak 
svojo ciljno javnost ali predstavlja posa-
mezna področja življenja. 
Da v pravem času in na pravilen način 
nagovoriš pravo ciljno javnost, je izziv 
sodobnega časa in zahtevna naloga pia-
rovcev in komunikatorjev. 

Hkrati pa je treba vse različne interese, 
znanja, želje, pristope in potrebe urav-
notežiti, povezati in spraviti v odnose, 
ki dobro funkcionirajo skupaj. 
Okrogla miza »Sredi trikotnika menad-
žerji - piarovci - novinarji - začaran tri-
kotnik sodelovanja ali nasprotovanja?« 
je potrdila potrebo po tem povezovanju 
in sodelovanju.
Nova orodja komuniciranja, predvsem 
elektronska, odpirajo tudi etična vpraša-
nja, saj jih »anonimni« avtorji lahko izra-
bijo v komercialne namene oziroma izra-
bijo zaupanje ljudi z resnimi težavami, 
ki iščejo rešitev v on-line odnosih, pogo-
vorih.
Kot pri drugih izdelkih tudi medijski trg 
čedalje bolj krojimo potrošniki, ki nas 
ne zadovoljujejo več vsakršne informa-
cije, temveč so poleg dostopnosti odlo-
čilne tudi kredibilnost, relevantnost in 
selektivnost posameznega medija. Pogoj 
za možnost izbire medija, ki mu verja-
memo, pa je znanje oziroma tako ime-
novana medijska izobraženost. 
Odlično predavanje, ki nas je dvignilo 
nad vse tegobe sveta, globalizacijo, 
potrošništvo in poplavo informacij ter 
nas usmerilo na drugačen pogled na vse 
našteto, je prispevala angleška predava-
teljica ameriškega rodu Danah Zohar z 
Oxford University’s Templeton College 
in Oxford Academy of Total Intelligence. 
Predstavila je koncept duhovne inteli-
gence (SQ), ki naj bi v svetu sodobnega 
kapitalizma nove Evrope pri poslovnih 
odločitvah globalnih korporacij odigral 
odločilno vlogo.

Nagrade za najbolj drugačne, 
ustvarjalne

Del SKOJ-a je bil namenjen skupščinam 
različnih sekcij, ki delujejo v društvu in 
tudi podelitvi nagrad za najboljše prakse 
komuniciranja PRIZMA, ki jih slovensko 
PR društvo podeljuje v več kategorijah. 
Nagrajeni projekt med programi v pro-
fitni dejavnosti je bil »Hladilno-zamrzo-
valni aparat Gorenje s kristali Swarovski 
kot inovativno komunikacijsko orodje« 
podjetja Gorenje. 
V javnem-neprofitnem sektorju so nagra-
dili projekt »10.000 spalnih vreč za Paki-
stan – humanitarna akcija za pomoč 
žrtvam potresa v Pakistanu« agencije 
Pristop in naročnika Rdeči Križ Slove-
nije. 
Nagrajeni projekt v kategoriji učinkovita 
raba PR orodij na posameznih področjih 
odnosov z javnostmi je bil »Eksperimen-
talna novinarska konferenca - ko eden 
ključnih pojmov postane zaupanje vide-
čim«, agencije Futura PR in naročnika 
Zveze društev slepih in slabovidnih Slo-
venije.
Od lani je članica PR društva tudi Sek-
cija internih komunikatorjev, ki pode-
ljuje svojo nagrado PAPIRUS za najboljše 
interno glasilo. Letos jo je prejelo glasilo 
Kolektiv, ki ga izdaja podjetje Lek. 
PR društvo podeljuje tudi nagrade Naj 
prostovoljec. Letos jo je prejela mag. 
Mateja Verhovec Kajtner, ki je s svojim 
delovanjem, prizadevanjem, vedenjem, 
znanjem in osebnim odnosom največ 
pripomogla k razvoju stroke za odnose z 
javnostmi in komunikacijskega menad-
žementa.

Diana Janežič

NOVA ORODJA, 
SPECIFIČNE TARČE
Kako v poplavi informacij, medijev, dogodkov in prireditev pridobiti 
bralce, poslušalce, gledalce? Še sploh kdo bere, sliši, vidi, spremlja vse 
vsakdanje dogajanje ali je treba za zbujanje pozornosti vedno znova 
šokirati?
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JESENSKA PREDAVANJA ZA 
OTROKE IZ ŠALEŠKE DOLINE
Tudi to jesen so v ERICu pripravili vrsto okoljskih izobraževalnih pro-
jektov za predšolsko in osnovnošolsko mladino iz Velenja, Šoštanja in 
Šmartnega ob Paki. Najpomembneje je, da v vseh projektih učence izob-
ražujejo o trajnostnem razvoju okolja ter da je v projekte v posameznih 
starostnih skupinah vključena cela generacija otrok.

Otroci iz velenjskih vrtcev so si tudi letos v septembru ogledali 
igrico o smetarju Janku Balabanku in tako prvič spozna-
vali ločeno zbiranje in odlaganje odpadkov. Igrica je zanimiva 
predvsem zato, ker otrokom na igriv način predstavi ravnanje 
z odpadki, predstava je igrana, ni predolga ter otroke spodbuja 
in animira že med predstavo. Otroci starejših skupin Vrtca 
Velenje so dvakrat napolnili veliko dvorano hotela Paka in se 
zabavali ob glasbeni igrici, ki jo je v sodelovanju z Burektea-
trom pripravil inštitut ERICo.
Projekt ravnanja z odpadki z naslovom Otroci znamo z 
odpadki so pripravili za prve in druge razrede velenjskih 
osnovnih šol. Tudi ta projekt ni nov, poteka že nekaj let, v 
njem pa dva animatorja – smetarja otroke praktično spozna-
vata z ločenim zbiranjem smeti, jim predstavita vrste odpad-
kov in na koncu otroke tudi naučita pesmico o steklenički 
soka, ki postane surovina, ko jo otroci izpraznijo. Projekt je 
zamišljen kot septembrska učna ura na prostem, pred šolo, 
kjer so posode za ločeno zbiranje odpadkov.
Že skoraj petnajst let poteka izobraževanje za osmošolce vseh 
osnovnih šol v Šaleški dolini z naslovom Varujmo in ohra-
nimo Šaleško dolino. To je najstarejši izobraževalni projekt 
inštituta, ki ga pripravlja in organizira skupaj z Medobčinsko 
zvezo prijateljev mladine Velenje. Učencem vseh šol iz občin 
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki predstavijo okoljske pro-
bleme v dolini nekoč in danes, kako so jih reševali in kaj čaka 
dolino v okoljskem smislu v prihodnosti. Učenci si na terenu 
ogledajo Velenjsko jezero in odlagališče za pepel in sadro med 
Velenjskim in Družmirskim jezerom. Vsako leto udeleženci na 
okoljsko temo izdelujejo plakate in se potegujejo za nagrado – 
enodnevni izlet po Sloveniji.
Konec oktobra in v začetku novembra so drugo leto zapored 
izvedli izobraževalni program Grejmo se pametneje, ki so ga 
obiskali učenci devetih razredov osnovnih šol v dolini. Z njim 
so mladim predstavili sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški 
dolini, glavni poudarek pa je bil namenjen vzgoji in izobraže-
vanju mladih o bolj premišljenem in varčnem ravnanju s toplo-
tno energijo. 
V programu so učencem predstavili svetovno in slovensko ener-
getsko situacijo ter osnovne usmeritve Nacionalnega energet-

skega programa glede gospodarjenja s toplotno energijo. Nato 
so se posvetili razmeram v Šaleški dolini in si ogledali toplo-
tno postajo šole oziroma Komunalnega podjetja - PE Energe-
tika. Sledila je delavnica Kako se lahko grejemo in pri tem 
varčujemo s toplotno energijo. Učenci so bili razdeljeni v 
skupine in so pripravili miselne vzorce na temo varčevanje s 
toplotno energijo v gospodinjstvih.
V vseh projektih za malčke, učence prvih, drugih, sedmih, 
osmih in devetih razredov je v Šaleški dolini sodelovalo okoli 
2.500 otrok. Letno število učnih ur učencev, dijakov in študen-
tov iz cele Slovenije, ki se izobražujejo v katerem izmed okolj-
skih projektov, v ERICu krepko presega 11.000. Izobraževanje 
za trajnostni razvoj in pridobivanje okoljskih in domoznanskih 
znanj na takšen način postaja praktični in redni del izobraže-
vanja v Šaleški dolini.
Program Janko Balabanko in Otroci znamo z odpadki je letos 
podprlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
program Grejmo se pametneje pa MO Velenje in Ministrstvo 
za okolje in prostor. K uspešnosti programa so pomembno pri-
pomogli tudi v Komunalnem podjetju Velenje – PE Energetika, 
kjer se je program odvijal. Program Varujmo in ohranimo Šale-
ško dolino so podprli TE Šoštanj ter Mestna občina Velenje in 
občini Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Matjaž Šalej (tudi foto), Zoran Pavšek
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POVEZANE DRUŽBE – RGP

POVRŠINE SO VEDNO BOLJ 
DRAGOCENE
Odstranitev ali rušitev objekta je vsekakor ena izmed delovnih aktivno-
sti, ki jih v podjetju RGP obvladamo in letos izvajamo z velikimi koraki.

Tako smo pred iztekom leta za investitorja del Premogovnik 
Velenje porušili železokrivnico in skladišče na Starem jašku, 
stanovanjski hiši v Pesju na Partizanski 70 in Uriskovi 5, kme-
tijski kompleks Glušič in stavbo Kinološkega društva ter gasil-
ski dom na jašku Škale. Pred nami je še rušenje stanovanj-
skega objekta v Škalah. 
Naše delo se začne z gradbenim dovoljenjem za rušenje objekta 
in s projektom del, v katerem so natančno določene vse teh-
nične in varnostne zahteve. Čedalje pomembnejše pa postaja 
tudi ravnanje z gradbenim odpadnim materialom, ki je vedno 
zahtevnejša ekološka predpostavka ter tudi pomembni sekun-
darni material za predelavo in ponovno uporabo. 

Rušenje v strjenem stanovanjskem naselju Pesje

Odstranitev dveh stanovanjskih objektov v gosto naseljeni sta-
novanjski soseski Pesja je bilo sistematično in načrtno delo. 
Še posebej je bilo treba biti pozoren na sosednje stanovanjske 
objekte, ki bi jih lahko zaradi rušenja poškodovali. Poleg tega 
smo aktivnosti izvajali na majhni površini, ki gradbeni meha-
nizaciji ni omogočala večjega manevrskega prostora. Ob upoš-
tevanju vseh varnostnih in tehničnih ukrepov ni bilo pritožb 
sosednjih stanovalcev, kar je povratna informacija o dobro 
opravljenem delu.

Gradbeni odpad, ki ni le odpad

V dobi množičnega recikliranja se material razvršča tudi pri 
rušenju objektov. Tako je treba pred začetkom rušenja sten 
objekta z njega odstraniti kritino, ki je največkrat salonitna, 
leseno ostrešje in druge lesene dele (podboji vrat, leseni 
podi…), kovinske napeljave, steklo in toplotne sisteme. 
Tako razvrščeni gradbeni material smo odpeljali na zanj dolo-
čene komunalne deponije, gradbeni odpad (beton, opeka, 
keramika) pa v kamnolom Paka, kjer imamo urejeno depo-
nijo in tehnično postrojenje za predelavo gradbenega odpada. 
Oddane količine gradbenega odpada z lokacije rušenja morajo 
biti evidentirane in razvidne iz evidenčnih listov, iz katerih je 
razvidna tudi nadaljnja zakonsko predpisana pot ruševin. 
Po odstranitvi objekta je treba zemljišče rekultivirati, za kar 
uporabljamo humus z ugrezninskega območja Gabrškega polja. 
Prav tako je treba površino zravnati in zatraviti, s tem pa se 
projekt rušenja objekta tudi tehnično konča in lokacija preda 
lastniku.
Površine v gosto naseljenih mestih so vedno bolj drago-
cene, zato postaja rušenje neizkoriščenih in gradbeno dotra-
janih objektov vse pomembnejša dejavnost, v kateri bo tudi 
v bodoče podjetje RGP d.o.o. iskalo svoj del zaslužka tako v 
ožjem kot širšem slovenskem prostoru. V ta namen se name-
ravamo okrepiti z ustrezno gradbeno mehanizacijo, ki bo omo-
gočala rušenje tudi visokih gradbenih objektov, kot tudi s 
strojnimi sistemi za sejanje in recikliranje gradbenega odpada 
na mestu rušenja.

Marko Ranzinger, odgovorni vodja projekta

 Pred začetkom rušenja kmetije Glušič in po končanem delu
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VAŠE MNENJE – Pred uvedbo evra

EVRO NA EVRO

Kaj pa nam bo prinesla nova nacionalna 
valuta? Se je veselimo? Kako se nanjo 
pripravljamo? Bomo preračunavali nazaj 
v tolarje? Nam bodo evrokalkulatorji 
prišli prav? Bomo previdni ali se bomo 
kar zapodili v trgovine? 
Vse to smo povprašali naše sodelavce in 
izvedeli, da ima domala vsak že ustvar-
jeno svoje mnenje o evru in da je v mis-
lih nanj tudi že pripravljen.
Radoslav Todorović, Oskrba in ure-
janje transportnih naprav: »O evru 
občasno malo razmišljam, predvsem 
kako bo, kako bo treba ravnati z denar-
jem. Nobenih strahov nimam, v začetku 
si bom pomagal s preračunavanjem v 
tolarje, kasneje pa se bom sigurno nava-

dil na evre. Varčevati pa še nisem začel, 
ker nimam kaj. Pričakujem pa, da bo 
življenje po prevzemu evra še dražje, saj 
tako je praksa pokazala tudi v drugih 
delih Evrope, kjer so prevzeli evro.«
Husein Pezić, Oskrba in urejanje 
transportnih naprav: »Evro bo prine-
sel nekaj dobrega in tudi kaj slabega. 
Za »majhne ljudi« bo verjetno prinesel 
predvsem primanjkljaj v družinskem pro-
računu, saj se bodo cene povečale. Ver-
jamem, da bodo vsi prodajalci pri prera-
čunavanju iz tolarjev cene zaokroževali 

navzgor, in to bo prineslo podražitve, 
posledično pa bo vplivalo na družinsko 
blagajno. Torej se bomo morali obnašati 
zelo racionalno in pogledati na vsako 
desetinko evra, saj v končnem izračunu 
bo to lahko prineslo veliko.«
Gregor Skornšek, Proizvodnja: »Denar-
nice za evrske kovance še nimam, ver-
jetno pa mi bo za vsakdanjo uporabo 
najbolj prav prišel kakšen mošnjiček. 
Sedaj pri plačilu puščamo drobiž na bla-
gajni ali natakarju, v prihodnje pa se bo 

treba bolj zavedati vrednosti kovanega 
denarja. Na evre se bomo morali nava-
diti in prav je, da že sedaj o tem razmis-
limo. Sicer pa mi je všeč, da bomo pre-
vzeli evro in se tako pridružili državam, 
ki ga že imajo.«
Franci Vovk, Tehnične službe: »Ob 
uvedbi evra pričakujem malo več težav 
predvsem pri starejših ljudeh, sicer pa 
mislim, da se bomo kmalu navadili, 
kot se pač moramo navaditi na vse, kar 
nas doleti. Že odkar govorimo o evru, 

si zneske preračunavam v tolarje, tako 
da nekaj izkušenj pri tem že imam. V 
začetnem obdobju, kakšnega pol leta, 
bo treba biti pazljiv pri zapravljanju, ker 
bodo cene verjetno poskočile. Denarnice 
za evre še nimam, nekaj drobiža pa že 
imam na zalogi.« 
Robert Hrženjak (desno zgoraj), Pro-
izvodnja: »Na evre se bomo morali 
navaditi, pozorni bomo morali biti na 
drobiž, saj je veliko več vreden kot naš 
tolar. Če ne bomo pazljivi, bomo plače 
prehitro zapravili in ostali brez denarja. 
Spominjam se, da se je tako ob uvedbi 
evra zgodilo mnogim v Italiji. Pričaku-
jem podražitve, mislim, da bodo vse 
cene zaokrožene navzgor, saj dvomim, 
da bodo trgovci delali v svojo škodo.«

Tako bomo začeli graditi takoj po novem letu. Torej nič več tolar na 
tolar. Palače in pogače pa naj bi bile še večje. To si vsi želimo! 
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Rifat Osmančević (v sredini zgoraj), 
Klasirnica: »Na prevzem evra se pri-
pravljam samo v mislih. Pričakujem, 
da se bo vse podražilo in denarja nam 
bo primanjkovalo. Pri trošenju denarja 
bomo morali biti še bolj previdni, kot 
smo sedaj. Prav se mi zdi, da bomo 
dobili evrokalkulatorje, saj mislim, da 

jih bomo potrebovali, vsaj v prehodnem 
obdobju, ko bomo evre preračunavali v 
tolarje.«
Martin Fajdiga (desno zgoraj), Klasir-
nica: »Všeč mi je, da bomo dobili evre. 
Zakaj jih ne bi imeli tudi mi, če jih imajo 
druge države Evropske skupnosti! Na 
evre se bo treba navaditi. Kdor je bil do 

sedaj previden pri zapravljanju denarja, 
tudi v prihodnje ne bo imel posebnih 
težav. Denar je pač denar in zahteva pre-
udarnost in previdnost, evrokalkulatorji 
pa nam bodo pri tem prišli prav.«

Dragica Marinšek,

 foto Diana Janežič

V letošnjih prvih osmih mesecih je 
bilo v Sloveniji odkritih 1.150 ponare-
jenih evrov, od tega 640 kovancev in 510 
bankovcev. Ker bo evro 1. januarja 2007 
prevzel vlogo naše nacionalne valute, 
je še toliko pomembneje vedeti, v kat-
erih apoenih so izdani evrski bankovci 
in kovanci ter s kakšnimi varnostnimi 
elementi so zaščiteni.

Otipati, pogledati 

Pri bankovcih je priporočen trojni 
preskus: otip – pogled - nagib. 
Bankovec mora šelesteti in imeti značilni 
zvok, ko pomahamo z njim. Z otipom 
prepoznamo dvignjeni tisk na njem. 
Ko bankovec pogledamo proti svet-
lobi, ugledamo vodni znak, varnostno 
nitko in sestavljena števila. Vse troje je 
vidno na sprednji in zadnji strani prist-
nega bankovca. Ko bankovec nagnemo, 
se na sprednji strani pokaže spreminja-
joča se podoba na hologramskem traku, 
na zadnji pa svetleč trak ali črnilo spre-
menljive barve. 

Vsi evrski bankovci imajo oznake za 
slepe in slabovidne. Če sumimo, da gre 
za ponaredek, je dobro tudi, da banko-
vec primerjamo z drugim. 
Zaščiteni so tudi kovanci. Med zaščit-
nimi elementi evrskih kovancev sta 
pomembni posebna zlitina ter različna 
oblika robov na posamezni vrednosti 
kovancev. 

Plačilno sredstvo so le pravi €

Po podatkih slovenske policije so v leto-
šnjih prvih osmih mesecih med vsemi 
ponarejenimi evrskimi bankovci odkrili 
največ tistih za sto evrov (skupaj 202), 
sledijo pa jim 20-evrski in 50-evrski ban-
kovci. Še lani je bilo drugače, saj so pri 
nas odkrili največ ponaredkov 50-evr-
skih bankovcev. 
Med ponarejenimi evrskimi kovanci pre-
vladujejo tisti za dva evra. V evrskih 
državah pa prevladujejo ponaredki 20-
-evrskih bankovcev.
Do zdaj so v Sloveniji največ ponareje-
nih evrskih bankovcev odkrili v igralni-

cah, največ ponarejenih evrskih kovan-
cev pa na cestninskih postajah. Ker evro 
postaja nacionalna valuta, se bodo ver-
jetno poleg navedenih pojavljali še drugi 
kraji za unovčitev evrskih ponaredkov, 
pravijo na policiji. 

Kako ravnati ob odkritju 
ponaredka?

Kdor odkrije, da ima v posesti ali pri 
poslovanju ponarejen bankovec ali kova-
nec, naj o tem takoj obvesti policijo, 
ker obstaja kaznivo dejanje ponarejanja 
denarja. Policija v tem primeru banko-
vec ali kovanec zaseže, zbere obvestila 
ter izvede postopke, potrebne za odkri-
tje storilca kaznivega dejanja. 
In kako je z morebitnim nadomesti-
lom imetniku bankovca, za katerega se 
je odkrilo, da je ponarejen? Centralne 
banke poskrbijo za zamenjavo obrablje-
nih ali poškodovanih bankovcev, ne pa 
tudi za nadomestilo ponarejenih banko-
vcev.

JE VAŠ EVRO PRAVI?

VAŠE MNENJE – Pred uvedbo evra
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AKTIV INVALIDOV - Drago Novak, novi predsednik ZDIS

VRATA NAJ BODO ODPRTA
Skupščina Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je 17. oktobra za 
novega predsednika izvolila Draga Novaka, predsednika aktiva delovnih 
invalidov poslovnega sistema Premogovnik Velenje. Drago Novak je naš 
sodelavec, zaposlen v profitnem centru HTZ ESTO. 

Rudar: »Najprej čestitke k imeno-
vanju! Kako deluje Zveza delovnih 
invalidov Slovenije? Predstavite funk-
cijo njenega predsednika!«
Novak: »Hvala lepa za čestitke. Zveza 
delovnih invalidov Slovenije deluje kot 
pravna in civilna družba, ki ima v svo-
jih vrstah več kot 52.000 delovnih inva-
lidov, ki so zaposleni, brezposelni ali pa 
že upokojeni. 
Zvezo vodi predsednik, ki je hkrati pred-
sednik upravnega odbora, predstavlja in 
v pravnem prometu zastopa ZDIS in je 
odgovoren za izvajanje sprejetih sklepov 
organov. Je odredbodajalec za izvrševa-
nje finančnega načrta in podpisuje akte, 
ki jih sprejemata skupščina in upravni 
odbor. Predstavlja in zastopa ZDIS ter 
skrbi za izvajanje sklepov njenih orga-
nov, pooblašča druge osebe za izvrše-
vanje določenih nalog, odloča o izplači-
lih do višine, ki jo določi upravni odbor, 
vodi in sprejema zunanje delegacije in 
predstavnike, odloča o sodelovanju pred-
stavnikov ZDIS na strokovnih posve-
tih doma ali v tujini in odobrava služ-
bena potovanja, lahko sklicuje tudi seje 
nadzornega odbora in častnega razso-
dišča, opravlja vsa druga dela, za katera 
je pooblaščen s statutom in sklepi orga-
nov ZDIS. 
Delujejo pa tudi številne komisije, v 
strokovnih službah so zaposlene stro-
kovne delavke, ki skrbijo za nemoteno 
delo, pripravo seminarjev, posvetov in 
srečanja vseh, ki ZDIS tudi drugače 
pomagajo. V zvezi delujejo tudi številni 
strokovni sodelavci, ki vsak na svojem 
področju postorijo kar največ za inva-
lide. Funkcija predsednika je neprofesi-
onalna.«
Rudar: »Kateri bodo vaši cilji v času 
predsedovanja ZDIS?«
Novak: »Moj cilj v štiriletnem mandatu 
je vsekakor nadaljevati z delom, ki je 

bilo zastavljeno v prejšnjem 
mandatu. Poizkušal bom 
biti konstruktiven sogovor-
nik v vseh segmentih dela, 
z vsemi sogovorniki bom 
iskal čim boljše rešitve pro-
blemov invalidske popula-
cije. 
Temeljna naloga mi bo skrb 
za kakovost življenja naših 
članov, skrb za enake mož-
nosti, skratka za varstvo 
človekovih pravic in spo-
štovanje vseh resolucij in 
deklaracij, kjer invalide 
omenjajo. 
Želim si dobrega upravlja-
nja ZDIS, ki mora temeljiti 
na odprtosti, odgovorno-
sti, zaupanju, učinkovito-
sti, spoštovanju. Zavedam 
se, da je zaradi zaostrenih 
družbeno-ekonomskih raz-
mer in manjšanja social-
nih pravic socialni položaj 
invalidov čedalje bolj ogro-
žen. Brez močnega gospo-
darstva ni sociale. Zato bo 
moja naloga vzpostaviti dia-
log z delodajalci, zakonoda-
jalci in s kontrolnimi insti-
tucijami v korist invalidov. 
Zveza mora biti strankarsko 
neopredeljena in politično neodvisna, 
nuditi mora pomoč in servis društvom, 
vendar ob enotnem konceptu za vsa dru-
štva glede registra članstva ter central-
nega registra in programa poslovanja. 
Nujno pa je tudi mednarodno sodelova-
nje, zato se bomo še naprej povezovali 
v FIMITIC in EDF (Evropski invalidski 
forum).«
Rudar: »Kaj vaše predsedovanje ZDIS 
pomeni za aktiv invalidov Premogov-
nika Velenje, katerega predsednik 

ste? Boste še ostali predsednik aktiva 
invalidov?«
Novak: »Moje predsednikovanje za naš 
aktiv pomeni, da bomo imeli veliko lažji 
dostop do vseh morebitnih rešitev pro-
blemov in upam, da bomo z vodstvi Pre-
mogovnika in vseh hčerinskih podjetij 
sodelovali tako dobro, kot smo doslej. 
Upam na dokončno rešitev problema 
plačevanja dohodnine za izplačana 
nadomestila invalidom.
Ali bom še naprej predsednik našega 
aktiva, pa je stvar zakonodaje in dogo-

Drago Novak: »Poizkušal bom biti konstruktiven 
sogovornik v vseh segmentih dela, z vsemi sogo-
vorniki bom iskal čim boljše rešitve problemov 
invalidske populacije.»
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vora, o tem se bomo pogovarjali še letos 
znotraj izvršilnega odbora aktiva. Na 
občnem zboru, ki bo v začetku prihod-
njega leta, pa bomo imenovali novega 
predsednika aktiva, do takrat pa bo nje-
govo funkcijo opravljal podpredsednik 
aktiva Drago Kolar.«
Rudar: »Kako in kdaj ste sami postali 
delovni invalid in kako se je potem 
nadaljevala vaša delovna pot?«
Novak: »Invalid sem postal leta 1986, v 
času, ko sem opravljal dela električarja 
v jami. Zaradi težav s hrbtenico sem bil 
operiran in na zdravljenju, ker dela v 
jami nisem več zmogel, sem bil prestav-
ljen na delo v elektro remontno delav-
nico. Potem sem se odločil za nadalje-
vanje šolanja na Univerzi v Mariboru, ki 
mi ga je omogočilo podjetje Premogov-
nik Velenje. 
Pridobil sem si izobrazbo inženirja elek-
trotehnike, potem pa sem šolanje, ki mi 
ga je omogočilo podjetje HTZ, še nada-
ljeval. Tako imam sedaj opravljene že 
vse izpite na visoki strokovni šoli za 
elektrotehniko, samo zagovor diplome 
me še čaka. Sedaj delam kot komercia-
list v profitnem centru ESTO.
Član aktiva invalidov Premogovnika 
Velenje sem od leta 1986, njegovega izvr-
šilnega odbora pa od 1991. leta. Vod-
stvo aktiva sem prevzel leta 2001, sem 
pa tudi podpredsednik sveta za invalide 
mestne občine Velenje.« 
Rudar: »V HTZ ste torej zaposleni kot 
komercialist. Kako vidite povezavo 
svojega sedanjega dela s predsedova-
njem ZDIS?«
Novak: »Povezavo svojega sedanjega 
dela s predsedovanjem ZDIS vidim naj-
prej v dogovoru z vodstvom podjetja in 
lahko povem, da je ta odnos izjemno 
korekten in pošten. 
Zavedam se, da je pred mano naporno 
obdobje, a v dogovoru s predpostavlje-
nimi - kot tudi s svojo družino - upam, 
da bom vsaj ta mandat končal uspešno, 
v zadovoljstvo vseh delovnih invalidov, 
tudi invalidov v našem podjetju. 
Prizadeval si bom za dobro delovanje 
na vseh področjih, pri tem pa se bom 
še posebej trudil »odpirati vrata« inva-
lidom. Nihče ne želi biti označen kot 
invalid, saj vemo, da so nam tako zaprta 
mnoga vrata. Odprimo vrata, pokažimo, 
kdo smo, kaj znamo, zmoremo in naj-
dimo svoje pravo mesto v družbi.«

Dragica Marinšek

AKTIV INVALIDOV - Drago Novak, novi predsednik ZDIS

SINDIKALNI APARTMAJI 
VAS VABIJO!
1., 8. in 15. decembra je prostih še nekaj predvsem manjših apartmajev v Čate-
ških toplicah in Banovcih. V vseh zdraviliških krajih je še kar nekaj prostih 
terminov od 12. januarja 2007 dalje do zimskih počitnic 16. februarja. 

Popolnoma so zasedeni vsi naši apartmaji v zdraviliščih med zimskimi počitni-
cami 16. februarja, med prvomajskimi prazniki in po 15. juniju. V Moravskih 
toplicah so zasedeni tudi 23. februarja, 4. in 18. maja, v Čateških toplicah 
pa 25. maja in 1. junija. Apartma na Rogli je prost praktično še vse termine 
v aprilu, maju in juniju. 

Več informacij o prostih terminih, ponudbi in cenah boste prejeli v tajništvu 
sindikata. V primeru, da ne bo kandidatov za koriščenje tedenskega aranž-
maja, bo možno po dogovoru koristiti tudi vikend paket.

Člani sindikata in upokojeni člani sindikata se lahko prijavite v proste kapaci-
tete v tajništvu sindikata (telefon 586 1111, int. 1612) vsak delovni dan od 7. 
do 15. ure (ob petkih samo do 13. ure) do zasedbe prostih mest.

Temelji cil ji delovanja Zveze delovnih invalidov Slovenije so: 

- uveljavljanje človekovih pravic delovnih invalidov, 
- vključenost invalidov v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, 
- nediskriminacija delovnih invalidov, 
- vzpodbujanje delovnih invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti, 
- avtonomnost delovnih invalidov kot uporabnikov storitev, 
- ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo delovnih invalidov, 
- socialno pravičnost in enake možnosti delovnih invalidov. 

Namen Zveze delovnih invalidov Slovenije je ugotavljanje, zagovarjanje in zado-
voljevanje posebnih potreb delovnih invalidov ter zastopanje njihovih interesov, 
delovanje proti diskriminaciji invalidov ter za njihovo večjo gmotno, socialno in 
pravno varnost, socialno integracijo in dobro zdravstveno počutje.
V Zvezi delovnih invalidov Slovenije se zavedajo, da je njihova dolžnost in pra-
vica predstavljati invalide v vseh zadevah, ki so povezane z delom in življenjem na 
lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.
Njihova stalnica bo še naprej nenehno prizadevanje za dosego enakih možnosti, 
stran od paternalizma - zaščitniškega odnosa do invalidov, in zahteva, da invalidi 
sami vodijo svoje življenje. Naj se skozi take možnosti zrcali univerzalna dostop-
nost do vsega, kar družba omogoča in ponuja. Njihov slogan je: o invalidih nič-
esar brez invalidov.
Zveza si prizadeva za odstranitev ovir v družbi, ki vodijo k diskriminaciji in soci-
alni izključenosti, pa naj gre za ovire pri izobraževanju ali zaposlovanju, ki posle-
dično vodijo v revščino in osamo.
Doseči želi spoštovanje različnosti in določeno stopnjo emancipacije, kar bo 
posledično ustvarjalo družbo za vse. Invalidi ne želijo biti nevidni državljani.
www.zveza-zdis.si
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NA OBISKU – Ervin Polovšak, vzdrževalec zahtevnejših strojev

AVTOMEHANIK: »Želel sem postati 
učitelj telesne vzgoje, saj imam rad 
majhne otroke in se rad ukvarjam z 
njimi. Učni uspeh pa me je „prisilil“ v 
šolanje za avtomehanika. Eno leto sem 
bil zaposlen v avtoparku in delal v tem 
poklicu, po odsluženju vojaščine pa ne 
več. Avtov tudi več ne „šraufam“, se pa 
lahko pohvalim, da sem v zadnjih letih 
dvakrat popravil avtobus…«
BOJAZEN »Sem optimist, zato veli-
kih strahov nimam in se ne bojim spo-
pasti s težavami. Se pa bojim, da bi našo 
družino zadela kakšna bolezen.«
CIGARETA »Moja grda, dolgoletna 
razvada. Otroci iz bloka smo vsi kadili, 
in to mi je ostalo. Doma mi žena, sin 
in hči stalno prigovarjajo, naj neham 
kaditi. Vsaj petkrat sem že prenehal, 
tudi za pol leta, a vedno znova začel 
kaditi. Zdravje me zaradi tega sicer še 
ne muči...« 
ČUSTVA »Čustva pokažem. Rad se 
smejim, se pa tudi razjezim, nase ali na 
druge, če česa ne naredijo tako, kot bi 
želel.«
DRUŽINA »To je moje največje boga-
stvo. Družina so žena Romana, sin Nejc 
in hči Taja. Sin obiskuje višjo računal-
niško šolo, 25 ur na dan je za računal-
nikom, to mu leži, že tudi oblikuje za 
znana podjetja, našel se je v tem poklicu. 
Po svojih željah sem ga hotel usme-
riti v nogomet, a ni šlo. Imam pa tudi 
slabo vest glede njega, saj menim, da 
sem mu zaradi profesionalnega igranja 
nogometa v njegovem otroštvu namen-
jal premalo časa. Hči je v prvem letniku 
gimnazije, rada pleše, s čimer je izpol-
nila mojo tiho željo biti plesalec. Je zelo 
uspešna, večkrat sem jo gledal na pred-
stavah in me je navdušila. Žena je zapo-
slena v Gorenju, skupaj sva že veliko let, 
zaljubljena sva bila že v osnovni šoli. 
Vsa leta me podpira pri mojem ukvar-
janju z nogometom.«
ENERGIJA »Imam je toliko, da bi jo 
lahko dal še komu. Želim si, da bi jo 
le znal prav izkoristiti. Veliko energije 
dobim pri nogometu, tam jo tudi trošim. 

Energijo mi daje družina, žene me delo 
pri hiši.«
FAIR-PLAY »Poštena igra je v športu 
zelo pomembna, mora biti. Žal pa se 
včasih zgodi, da se ti poštena igra maš-
čuje, ker takšno tvojo igro drugi izko-
ristijo v svoj prid. Sicer pa je fair play 
pomemben tudi nasploh v življenju, a ga 
ni veliko.«
GABERKE »Rodil sem se na mamini 
domačiji v Plešivcu, čez pol leta smo se 
preselili v Gaberke, nato pa kmalu za 16 
let v Velenje. Ponovna selitev v Gaberke 
je bila zame največja travma v življenju. 
16-letni fant sem dva tedna sam živel 

v stanovanju na Tomšičevi ulici, preden 
sem le šel za starši v Gaberke. Zdaj pa 
sem v Gaberkah dokončal svojo lastno 
hišo in sem tu doma. Všeč so mi, veliko 
se dogaja, kraj se razvija, v redu sosede 
imam.«
HIŠA ”Živeli smo v hiši mojih staršev, 
od avgusta pa smo v svoji hiši, nedaleč 
stran. Sredi novembra je dobila fasado. 
Gradili smo jo štiri leta, veliko dela pri 
njej sem opravil sam. Super je, vsi člani 
družine smo v njej našli svoj prostor in 
uživamo.«
IGRA ”Najbolj domača mi je nogometna 
igra, zelo rad pogledam kakšno gledali-

ŽELIM BITI TRENER 
PRVOLIGAŠKE EKIPE!
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ško igro, tudi v Gaberkah imamo gleda-
liške predstave, ne branim se iger s kar-
tami. Nekaj let smo z družino na morju 
vsak večer več ur igrali karte. Raje igram 
karte kot gledam televizijo.«
JEZA »Poskušam se ne jeziti preveč. 
Razjezita me lenoba in posedanje, ko je 
veliko stvari za narediti. To velja tako 
za službo, dom kot za nogomet. Ne raz-
jezim se hudo, včasih jezo držim tudi v 
sebi, kar ni dobro. Raje sem tiho, nočem 
se kregati, jeze pa se znebim pri rekre-
aciji. Jezen sem tudi, če zbolim, ker me 
bolezen potem ovira pri aktivnostih.«
KAVA »Kava je zame obred, rad jo pijem. 
Če je čas, doma skuham kavo zase in za 
ženo, ob njenem pitju se marsikaj pogo-
voriva. Kava je za naju obred tudi ob 
sobotah in nedeljah dopoldne. To kuha-
nje mi gre od rok, kajti v vojski sem sku-
hal tudi po 500 kav na dan.«
LJUBEZEN »Ljubezen mi veliko 
pomeni. Ena je do žene, druga do otrok. 
Moja velika ljubezen je tudi nogomet, 
šport na sploh.«
MOTIVACIJA »Motivirati sebe ali dru-
gega za nek cilj je zelo pomembno. 
Ljudi je mogoče motivirati na različne 
načine, odvisno od njihove narave, želja. 
Jaz sem za veliko stvari zelo motiviran, 
na primer za nogomet. Nimam težav z 
osebno motivacijo. Verjetno mi jo daje 
silna energija, ki jo imam.«
NK RUDAR »K NK Rudarju sem prišel 
leta 1974, z desetimi leti. Od 150 kandi-
datov sem bil izbran med 25 najboljših. 
V meni je bila želja, da se to zgodi, vse 
sem bil pripravljen narediti za ta cilj. 
V klubu sem, seveda, prešel vse kate-
gorije, bil sem tudi kadetski in mladin-
ski reprezentant Slovenije. Imel sem 
tudi možnosti za prehod v Olimpijo pa v 
nemški Stuttgart, vendar me pri mojem 
ukvarjanju z nogometom starši niso 
preveč podpirali. V članski ekipi sem 
igral še v bivši 2. jugoslovanski ligi. Pri 
Rudarju sem igral do konca leta 1995, 
ko sem za leto in pol odšel v Šmartno 
ob Paki, nato pa sem dobri dve leti igral 
v avstrijskem Wolfsbergu. 
Čas aktivnega igranja se je počasi iztekal 
in kolegi so me nagovarjali, naj posta-
nem sodnik. V meni pa je ves čas zorela 
želja, da bi bil trener. Leta 1995 sem v 
Mariboru delal izpit za C in B sodniško 
licenco za mlajše kategorije, nato pa 
sem v štirih letih naredil še A in pro-
licenco.

Trenersko pot sem začel v najnižji ligi v 
NK Slovenj Gradec in bil zelo uspešen. 
Potem sem prišel k NK Usnjarju, hkrati 
začel pri najmlajših v Rudarju, nato pa 
napredoval k višjim kategorijam. Moj cilj 
je biti trener prvoligaške ekipe katerega 
slovenskega kluba. Pol cilja sem s tem, 
da sem trener prve ekipe NK Rudar, 
dosegel, čaka me še tisti del, da bo 
Rudar znova v prvi ligi. To si zasluži in 
tudi NZS to podpira. 
Danes je v Rudarju od 25 igralcev 20 
mlajših od 20 let. To je pohvalno, a jim 
manjka izkušenj. Preveliko breme nosijo. 
Rad bi, da večji del ekipe ostane, a da 
dobimo nekaj izkušenih igralcev.«
OTROŠTVO »Imel sem po svoje pestro, 
po svoje pa ne preveč lepo otroštvo. Pes-
tro zaradi različnih dejavnosti, ki so me 
zanimale. Poleg rokometa, petja v zboru, 
juda, ribolova smo prijatelji s Tomšičeve 
marsikaj ušpičili, poznali vsak kotiček 
naše soseske. Na drugi strani pa moji 
starši, predvsem oče, niso odobravali 
vsega mojega početja in me, zlasti pri 
nogometu, niso podpirali. Z očetom 
še danes nimava enakih pogledov na 
vzgojo, in to me žalosti. Svojima otro-
koma želim nuditi vse, kar zmorem, in 
ju podpiram v njunih interesih. Želel bi 
si imeti takšno otroštvo, kot ga danes 
jaz in še marsikateri starši omogočamo 
svojim otrokom.«
PREMOGOVNIK »V njem sem se zapo-
slil leta 1984. Dobro se spominjam svo-
jega prvega delovnega dne v jami Škale, 
na klasiki, v nočni izmeni. Vse ure sem 
čakal, kdaj bo jutro in želel sem jamo 
za vedno zapustiti. Stari knapi so me 
pregovorili, potolažili. Saj dela se nisem 

bal, le jama me je čisto presenetila. Pa 
sem se navadil, zaradi igranja nogometa 
so mi omogočili delo v prvi izmeni. 
Delal sem in še delam pri montaži VDL. 
Sedaj spadam v Jamsko strojno službo 
in delam kot vzdrževalec zahtevnejših 
strojev v jami, pri čemer skrbim tudi za 
naročila materiala.« 
RESNICA »Sem resnicoljuben, čeprav 
danes bolj prav pride, če vedno ne poveš 
vse resnice, da ne rečem, da lažeš.«
SODELAVCI »Smo odlična skupina, 
ujeli smo se, marsikaj naredimo drug za 
drugega, taki smo, kot bi se namenoma 
zbrali za našo skupino.«
ŠALA »Rad se smejim, od srca, tako, da 
me vse boli. Velikokrat me kdo vpraša, 
kako sem lahko kar naprej nasmejan. 
Takšen sem. Rad poslušam šale, ne osta-
nejo pa mi v spominu in jih ne znam 
pripovedovati.«
TRENER »Kako sem prišel do tega, 
sem povedal. S trenerstvom sem izpol-
nil tudi ta del sebe, ki je rad z otroki. 
Moja vloga je biti “oče” nogometašem, 
motivator, učitelj. Trenerji so prevečkrat 
strah in trepet, sam nočem biti tak. Rad 
imam, da se pogovorimo, dogovorimo, 
skupaj rešujemo težave. Nenazadnje 
pa je trener le usmerjevalec, učitelj, na 
tekmi se morajo fantje sami znajti, upo-
rabiti svoje znanje.”
URA »Ročno uro nosim le na treningih 
in pri rekreaciji. Ura za 20 let je le spo-
minsko darilo. Sicer pa je zame čas dra-
gocen, dobro si ga moram razporediti ob 
vseh aktivnostih.«
VARNOST »Nevarnosti je polno: v slu-
žbi, na cesti, pri športu. Najbolj varnega 
se počutim v krogu družine. Zadnjo 
izkušnjo z nevarnostjo imam od letos, 
ko sem v hiši padel tri metre globoko, 
se hudo poškodoval, a še sam prišel do 
zdravnika, saj ni bilo nikogar z mano. 
No, vse se je dobro končalo.«
ZNANJE »Želim pridobiti čim več zna-
nja na vseh področjih, hkrati pa bi rad 
svoje znanje prenašal na druge. To pri 
nogometu počnem kot trener.«
ŽELJA »Imam jih veliko. Najprej dve 
nogometni: da ostanem trener NK Rudar 
in da pride klub znova v 1. ligo. Druge: 
sem ljubitelj motorjev, želim si „čoperja”. 
Rad bi znova kampiral v prikolici, uži-
vam na morju. Želim si zdravja, srečo za 
družino, posebej za otroka. Druge želje 
bom zamolčal.«

Diana Janežič

NA OBISKU – Ervin Polovšak, nogometni trener
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7. novembra so ljubitelji godb na pihala prisluhnili prvemu 
koncertu tega abonmaja. Odprl jo je Orkester hrvaške voj-
ske, ki je reprezentativni orkester Republike Hrvaške, usta-
novljen leta 1991. Poleg opravljanja protokolarnih nalog je zelo 
obsežna tudi njegova koncertna dejavnost. Največji del njego-
vega repertoarja so skladbe za pihala, hrvaške praizvedbe sve-
tovno znanih glasbenih del, skladbe modernih skladateljev in 
praizvedbe del hrvaških avtorjev. V sklopu orkestra deluje vrsta 
različnih komornih zasedb. Orkester nastopa na Hrvaškem, 
gostoval je v Moskvi in Budimpešti, pa tudi na številnih med-
narodnih festivalih vojaških orkestrov, kjer je z nastopi, oboga-
tenimi s koreografijo, navduševal publiko. Nagrajen je bil s šte-
vilnimi nagradami, izdal pa je tudi vrsto odličnih posnetkov za 
radio, televizijo in vodilno diskografsko hišo Honey Rock.
Orkester deluje pod umetniškim vodstvom dirigenta Tomislava 
Fačinija, leta 1975 rojenega Zagrebčana, ki od leta 1993 vodi 
tudi zbor cerkve sv. Marka v Zagrebu, dirigiral je na številnih 
festivalih po Hrvaškem, asistiral pri več opernih produkcijah 
in leta 1996 osvojil drugo in posebno nagrado na mednarod-
nem tekmovanju dirigentov 'Antonio Pedrotti' v Trentu.

Orkester hrvaške vojske se je predstavil z zahtevnim in razve-
janim koncertnim sporedom, sestavljenim večino iz del, ki so 
bili ali praizvedbe ali pa prvič izvedeni v Sloveniji. 
Prva skladba večera je bila priredba simfonične pesnitve 
Sončna polja hrvaškega poznega romantika Blagoja Berse, pod 
katero se je podpisal Vilim Marković, zatem so se s skladbo 
Conversations Francisa Coiteuxa predstavili še solisti večera – 
Slovenski sekstet klarinetov, v katerem nastopajo Tomaž Kme-
tič, Jože Kotar, Peter Kuder, Janez Mazej, Franjo Maček in 
Matjaž Emeršič. Po odmoru je orkester odigral Rondo Fresco 
Igorja Krivokapiča in za konec še Malo suito Clauda Debussyja 
v priredbi Yoshihira Kimuraia. 
Dodobra razgreto občinstvo v skoraj polni dvorani je z vztraj-
nim aplavzom od gostov privabilo še dva dodatka in tako je bil 
uvodni glasbeni dogodek novega abonmaja dobra popotnica 
za nadaljevanje. Naslednji koncert bo tradicionalni novoletni 
koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje 6. januarja 
2007.

Diana Janežič

KULTURA – Abonma Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje

PRVO SEZONO ODPRLI 
HRVAŠKI GODBENIKI
Številnim abonmajem – glasbenim in gledališkim – v velenjski občini 
se je letos pridružil tudi Pihalni orkester Premogovnika Velenje, in to 
uspešno. Prodanih je bilo namreč več kot 180 abonmajskih vstopnic.
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KULTURA

FOTOSLIKE IN GRAFIKE
Od 9. oktobra do 8. novembra so bile v razstavišču Barbara 
na ogled fotoslike akademskega slikarja Uroša Potočnika iz 
Belih Vod. Rojen je bil leta 1974 v Slovenj Gradcu. Po končani 
osnovni šoli je nadaljeval šolanje za steklopihalca/steklarskega 
tehnika v Rogaški Slatini. Leta 2001 se je vpisal na Akade-
mijo za likovno umetnost v Ljubljani – smer slikarstvo pri pro-
fesorju Hermanu Gvardjančiču. Oktobra letos je diplomiral na 
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. 
Od leta 2001 je sodeloval na več skupinskih razstavah, tudi 
v okviru mednarodnih likovnih kolonij. Za svoje umetniško 
ustvarjanje je prejel nagrado Akademije za likovno umetnost 
za izjemne študijske dosežke 2003/2004 in leta 2006 študent-

sko Prešernovo nagrado za slikarstvo.
Od konca novembra pa si lahko ogle-
dujemo razstavljena dela koroškega sli-
karja in grafika Luke Popiča. Rodil 
se je leta 1956 v Podgorju pri Slovenj 
Gradcu, kjer tudi živi in ustvarja. Leta 
1980 je diplomiral na Pedagoški akade-
miji v Mariboru na oddelku za likovno 
pedagogiko. Od leta 1999 je član 
ZDSLU, od leta 2001 pa član DLUM, 
kjer je že leta 2003 prejel društveno 
nagrado. Ukvarja se s slikarstvom in 
grafiko, zaposlen je kot likovni pedagog 

na Tretji osnovni šoli v Slovenj Gradcu. Zelo veliko razstavlja, 
samostojno in na skupinskih razstavah doma in v tujini, pre-
jel je tudi veliko nagrad.
»Ko poskušamo določiti osnovne značilnosti, ki opredeljujejo 
novejša likovna dela Luke Popiča, se srečamo s kar nekaj izho-
dišči, ki so po svojem značaju heterogeni, mogoče celo neu-
skladljivi; a kot celota vendar niso neusklajeni. To lahko defi-
niramo tudi kot njegovo široko zanimanje za sodobno likovno 
prakso, za njene izjemno raznolike načine izražanja. Popič obi-
čajno organizira svoje novejše grafične podobe v skladu s pravili, 
ki jih poznamo iz geometrije, zato se pri njih srečujemo s pravo-
kotnimi zasnovami, z enakomernim nizanjem svetlejših in tem-
nejših predelov, mnogokrat pa so tudi detajli obravnavani na 
način matematične harmonije. Vendar - ali so zaradi tega nje-
gova dela statična, ponavljajoča ali preprosto nezanimiva?« se 
sprašuje Boris Gorupič v spremni brošuri, vi pa preverite.

BOGATA PRETEKLOST
Na poziv uredništva 
Rudarja po objavi starih 
fotografij se je odzval 
naš sodelavec Milan 
Tratnik. V Premogov-
niku Velenje je zapo-
slen 23 let. V jami dela 
kot vzdrževalec strojne 
opreme. Je zbiralec voja-
ških predmetov iz 1. in 
2. svetovne vojne in še 
starejših, kot je zapisal, 
pa se ne brani tudi dru-
gih starin, kot so ure, 
slike, kmečki predmeti 
in podobno. Za objavo 
v Rudarju nam je poslal 
fotografiji, vezani na 
premogovništvo. 

Na levi fotografiji so deli 
svečane rudarske uniforme – kapa s perjanico, nadzorniška 
palica in sablja. Zapisal je: »Uniforma izvira iz Avstro-ogrske, 
nosili so jo okoli leta 1890. Od nje imam kapo, na kateri je 
perjanica, hlače ter palico. Bluza še ni v moji zbirki, upam pa, 
da bo kmalu. Njen prvotni lastnik je nekoč delal v našem pre-
mogovniku, doma pa je bil iz Škal. K uniformi je spadala tudi 
avstro-ogrska uradniška sablja, ki so jo nosili še uradniki, uči-
telji, državni uslužbenci in tudi vodilni v podjetjih.«
Na tej fotografiji sta spodaj še dve rudarski svetilki, bencinki iz 
takratnega časa ter nadzorniška palica iz obdobja po 2. vojni.
Na spodnji fotografiji je plaketa. »Na njej piše 'Za 5. godišnji 
plan' in '1947-1951'. Ta plaketa je unikat in edina, ki jo je pre-
mogovnik dobil iz Beograda od takratnega vodstva za nagrado 
ob uspešno izpeljani prvi petletki po vojni, ko se je povečala 
proizvodnja premoga na 1.500.000 ton letno.«
Hvala Milanu Tratniku za njegov prispevek. Naj tokratna 
objava spodbudi tudi druge, ki imate doma stare, zanimive 
fotografije ali predmete, ki pričajo o bogati in zanimivi prete-
klosti premogovništva ali Šaleške doline, da nam jih pošljete v 
objavo.                                                         Uredništvo
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ZDRAVJE

ODVISNOST 

Bomo stekli čez travnik, spili kozarček, 
pokadili cigareto, se priključili na inter-
net ali poslali SMS sporočilo? Dokler so 
odločitve pod našo kontrolo, ni bojazni, 
da postanemo zasvojeni. Ko postanemo 
popolnoma nemočni, izbire preprosto 
nimamo več. Zasvojenost je nad nami 
dobila oblast. 
Kako zanimivo je zato primerjati izjavo 
odvisnika: »Jaz ne morem živeti brez 
tebe!« z izjavo zaljubljenca: »Jaz lahko 
živim brez tebe, pa nočem, ker mi je s 
tabo lepše!«

Dobro počutje odvisnika je 
kratkotrajno

Zasvojenost oziroma odvisnost človeku 
povzročajo stvari, od katerih si je naj-
prej obetal radost, veselje, zadovoljstvo 
in srečo. Za odvisniško vedenje je zna-
čilno, da zahteva takojšnjo zadovoljitev 
določene potrebe. 
Odvisnik redno uživa nelegalne droge, 
prekomerno pije alkohol ali kadi tobak. 
Odvisniško je lahko tudi njegovo vede-
nje, ko ne more več brez kockanja, dela, 
kraje, igranja računalniških iger ali inter-
neta. 
Pogosto zlorablja tudi snovi, ki sicer ne 
ustvarjajo odvisnosti: vitamine ali odva-
jala. Pojavljajo se motnje prehranjevanja 
- od anoreksije in bulimije do prenajeda-
nja visoko kalorične hrane. 
Odvisnost od športa je praviloma zdrava, 
ob nekritičnem pretiravanju pa lahko 
vodi v poškodbe. Povsem drugače je z 
odvisnostjo od prepovedanih drog, ki je 
zdravju ves čas in vse bolj škodljiva. 
Nastanek odvisnosti je časovno odvisen 
biološki proces, ki ga sooblikujejo raz-
lični psihosocialni dejavniki. Prehod iz 
občasnega uživanja drog do nastanka 
zasvojenosti je pogojen s številnimi spre-
membami v delovanju možganov. Odraža 

se v kompleksnih vedenjskih vzorcih: 
toleranci, občutljivosti, abstinenčnih 
znakih in hrepenenju. Nevrobiološki 
mehanizmi, ki so v ozadju hrepenenja 
in nagnjenosti k recidivu po dolgotrajni 
abstinenci, še vedno niso pojasnjeni.
Zaskrbljujejo statistični podatki, po kate-
rih je v Sloveniji kar 10 do 30 odstotkov 
ljudi, ki so na poti, da postanejo zasvo-
jeni ali pa so že. 
Odvisnost od alkohola in tobaka je v 
Sloveniji najpogostejša vrsta odvisnosti. 
Po alkoholizmu smo prvi v Evropi. 
Za zasvojenostjo s seksom trpi približno 
10 odstotkov vseh moških in približno 
3 odstotki vseh žensk. V Sloveniji to 
pomeni 125.000 ljudi, pri katerih se 
je seksualni užitek sprevrgel v prisilno 
vedenje, ki ga ne morejo nadzirati. 
Na Danskem že od leta 2000 zdravijo 
odvisnike od SMS sporočil. Leta 2004 so 
Italijani ugotovili, da je 37 odstotkov nji-
hovih mladostnikov zasvojenih s telefo-
nom in SMS sporočili. Podobne številke 

veljajo tudi za internet. Na Finskem je 
mogoče kot vojaški nabornik biti opro-
ščen opravljanja redne vojaške obvezno-
sti zaradi odvisnosti od interneta. 
V razvitem zahodnem svetu so ciljna 
skupina preprodajalcev mamil otroci 
prvi štirih razredov osnovne šole. Odvis-
nost od prepovedanih drog pomeni 
nepremagljivo željo ali potrebo po upo-
rabi teh snovi, ki prisili posameznika, 
da si za vsako ceno priskrbi mamilo ali 
psihotropno snov.

Več, več, več! 

Odvisnost delimo na telesno in psi-
hično. Telesno povzročajo kemična 
sredstva, ki se vključijo v presnovo in 
zasvojencu postanejo nujno potrebna 
(alkohol, mamila, cigarete ...). Ne pojav-
lja se pri jemanju vseh vrst mamil in psi-
hotropnih snovi, temveč le pri nekate-
rih, kot so npr. opiati in njihovi derivati 

»…kako se v strup sprevrača, vse kar srce si sladkega obeta«. (F. Prešeren)

Svoboden človek mora imeti sebe, svoje odločitve in svoja ravnanja 
vedno pod lastno kontrolo. Izbira je tako izključno naša - dobra ali 
slaba. Vsak trenutek se lahko sami zavestno odločimo, kaj bomo počeli.
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(heroin). Kaže se kot stanje prilagoditve 
telesa na snov. 
Značilnost fizične odvisnosti je absti-
nenčna kriza, ki se pojavi po prekinitvi 
jemanja snovi in povzroči zlasti hude 
telesne bolečine. Snov povzroči nepri-
jetne in včasih tudi nevarne odzive v 
presnovi odvisnika. 
Stanje fizične odvisnosti spremlja pove-
čana odpornost do snovi, zaradi česar 
potrebuje čedalje večji odmerek. Hkrati 
opušča zanimanje za ostala zadovolj-
stva, zanemarja vsakodnevne obveznosti 
in socialne stike ter povečuje čas, ki ga 
porabi za dejavnosti, povezane z uživa-
njem droge.
Pri psihični odvisnosti zasvojeni z omam-
ljanjem obvladujejo svoje čustveno življe-
nje in odnose z drugimi. Značilna je za 
jemanje vseh vrst mamil in psihotrop-
nih snovi. Kaže se kot močna čustvena 
in duševna potreba (»drive«) po zaužitju 
mamila ali psihotropne snovi. Je blažja 
od fizične odvisnosti. Značilna je za 
začetne faze odvisnosti oziroma za dolo-
čene psihotropne snovi. 
Prenehanje jemanja psihotropne snovi v 
primeru psihične odvisnosti ne povzroči 
abstinenčnih težav, temveč le neustav-
ljivo željo človeka po nenavadnih doži-
vetjih, ki mu jih nudi snov, če mu je ta 
na voljo.

Bolestna hrepenenja, želje, 
potrebe

Ljudje smo lahko odvisni tudi od hrane, 
zasvojeni s spolnostjo ali z delom, 
odvisni od iger na srečo, nakupovanja, 
zadolževanja in kraje, zasvojeni s sanjar-
jenjem, televizijo ali z osladnimi romani, 
duhovnostjo, odvisni od odnosov. Izra-
ženo je kompleksno vedenje zasvoje-
nega človeka, ki se sicer zaveda, da je 
določeno ravnanje škodljivo, vendar ga 
ponavlja in ne more opustiti, ker bi sicer 
doživel abstinenčno reakcijo. 
Povzroči lahko telesne spremembe in 
motnje v vedenju. Prizadene človekovo 

telo (spremenita se struktura in delo-
vanje možganov), njegovo duševnost, 
odnose med ljudmi in sposobnost za 
produktivno življenje. Probleme odvis-
nosti srečamo v vseh starostnih obdo-
bjih ne glede na spol in socialno sta-
nje. Odgovora na vprašanje, zakaj nekdo 
postane zavojen, ni mogoče dobiti. Vrste 
odvisnosti so samo različni odrazi posa-
meznikove nesposobnosti soočanja s  
problemi življenja,
Hazardiranje je oblika odvisnosti od iger 
na srečo. Hazarder se miselno vedno 
pogosteje ukvarja z igrami na srečo 
in porabi v ta namen tudi vedno več 
denarja. Dokler lahko svojo odvisnost 
skriva pred družino, se udeležuje iger na 
srečo v upanju na zmagovalni dobitek. 
Občasni majhni dobitki ga preslepijo. 
Svojo odvisnost težko razpozna, ker vidi 
v igranju zavestno odločitev. Pomembno 
je, da odvisnost ne napreduje, da zaradi 
finančnih težav ne zaide v kriminalna 
dejanja in se ne odtuji od svojcev. 
Lahko smo odvisni tudi od pohvale. 
Motnja ima korenine v prepričanju in 
bojazni, da nismo dovolj dobri. Prepri-
čanje o lastni nesposobnosti v nas pre-
buja stalno hrepenenje in potrebo, da bi 
drugi potrjevali vse, kar storimo. Naša 
sreča in zadovoljstvo sta tako ujeti v to 
odvisnost. Želja po potrditvi izhaja iz 
otroštva, ko smo doživeli neustrezno 
pohvalo ali grajo, ki nas je v skupini 
vrstnikov dvignila ali potolkla. Neod-
visno od tega, kje smo se takrat znašli, 
smo v odraslo obdobje prenesli odvis-
nost od pohvale.

Odvisnost je ozdravljiva

Odvisnost ni le bolezen možganov, ampak 
motnja, za katero je izredno pomembno, 
v kakšnem socialnem okolju se je poja-
vila. O tem pričajo številni vojni veterani 
iz Vietnama, katerih odvisnost od hero-
ina je bilo mogoče v domačem okolju 
dokaj hitro pozdraviti. Nasprotno pa je 
pri ljudeh, ki stalno živijo v slabih social-

nih razmerah, odvisnost težko dostopna 
za kakršnokoli zdravljenje. 
Odvisnost je torej bio-psiho-socialna 
motnja oziroma kronična, ponavljajoča 
bolezen, ki jo lahko primerjamo z dru-
gimi kroničnimi boleznimi (sladkorna 
bolezen ali zvišan krvni pritisk). Pro-
gnoza vseh kroničnih bolezni je pri-
bližno enaka. Tretjina bolnikov se z 
ustreznim zdravljenjem dobro zazdravi, 
druga tretjina ima obdobja zazdravljenja 
z občasnimi ponovnimi izbruhi bolezni, 
tretjina pa ima slabo prognozo s pogosto 
prisotnimi težavami (samomori, nasilne 
smrti, okužbe).
Želja in pripravljenost odvisnika lahko 
zadostujeta za vzpostavitev abstinence 
(vzdržnost od vseh drog), ne pa tudi 
za njeno vzdrževanje. Zdravljenje odvis-
nosti je zahteven proces, pri katerem 
mora zasvojenec najprej prepoznati, da 
je zasvojen, se odločiti za spremembo 
in  jo tudi izpeljati. Najtežje pa je nato 
najti moč, da doseženo spremembo tudi 
ohranja. 
Kompleksno zdravljenje naj bi ugotov-
ljene bolezenske spremembe vrnilo v 
prvotno stanje ali jih kompenziralo. 
Zastavljene cilje lahko dosežemo le z 
optimalnim sodelovanjem posameznika, 
stroke in družbe. Kombinacija zdra-
vil z vedenjsko terapijo se je izkazala za 
uspešno tudi pri drugih psihobioloških 
motnjah.
Potrudimo se in poiščimo pot do lastne 
svobode in samostojnega odločanja. 
Uprimo se odvisnosti. Če ne bomo zmo-
gli sami, poiščimo pomoč pri prijateljih 
ali sorodnikih, najbolje pa bo obiskati 
psihoterapevta. 
In še za konec. Nisem zasvojen z Rudar-
jem! Lahko živim brez njega, pa kljub 
temu z veseljem in pričakovanjem vza-
mem v roke vsako novo številko, saj mi 
prinese številne informacije in mi pole-
pša dan. 

prim. Janez Poles, dr.med., internist
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BALKANSKA TURA
Potovanja, ki je bilo pred nami, sem se po svoje veselila, in srečanja z 
njo, našo staro »Jugo«. Kar se je dogajalo na Balkanu po letu 1990, 
smo spremljali le v medijih. Končno je balkanski lonec nehal brbotati, 
razmere so se normalizirale, turistični tokovi so se zopet vzpostavili.Pa 
smo sklenili: »Poglejmo, kako je danes v Makedoniji, Albaniji, Črni Gori 
ter Bosni in Hercegovini«.

Na pot smo krenili 30. avgusta in nasled-
nji dan prispeli v Makedonijo. V Skopju 
smo naredili krajši ogled in se ustavili 
pri stari železniški postaji z znamenito 
uro, ki kaže 4.17, čas usodnega  rušil-
nega julijskega potresa leta 1963. Sledila 
je pot proti Strugi. Šumeči Črni Drim 
tu izteka iz Ohridskega jezera in deli 
mesto na dva dela. Spajajo ga številni 
mostovi. Na enem od njih, imenuje se 
Most struške večeri, vsako leto prirejajo 
večere struške poezije. Črni Drim se kas-
neje združi z Belim Drimom in skupaj 
se izlivata kot Drim v Jadransko morje. 
Sprehodili smo se tudi po lepi struški 
čaršiji. 

Ohrid je biser

Še isti dan smo se odpravili na najzna-
menitejši kraj v Makedoniji, 2.500 let 
stari Ohrid, ki leži ob vzhodni obali 
Ohridskega jezera. S svojo tradicio-
nalno arhitekturo je na Unescovem sez-
namu kulturne in naravne dediščine že 
od leta 1980. Tu je bilo središče slovan-
ske pismenosti. Sem so konec 9. st. iz 
Velike Moravske pribežali učenci Cirila 
in Metoda. Gradili so cerkve in samo-
stane. Tu naj bi nastala cirilica. 
Ohrid je bil tudi prestolnica makedon-
skega carja Samuela. V 10. stoletju je 
ustanovil prvo državo makedonskih Slo-
vanov. Ohrid je v tem času postal sre-
dišče samostojne ohridske cerkve. Ohrid 
ali mesto muzej, kot ga mnogi imenu-
jejo, je bogato z značilno arhitekturo in 
prepredeno z ozkimi uličicami. V eni 
izmed njih najdete prodajalno družine 
Talevi, ki edina prodaja prave ohridske 
bisere (luska ohridskih ribic plašic, raz-

topljena v laku, s katerim premažejo kro-
glice biserne matice. Te uvažajo iz Betle-
hema in Emiratov). 
Zaradi Ohridskega jezera in ugodnega 
podnebja je mesto priljubljeno letovišče. 
Tudi mi smo si dali duška v toplem, a 
močno valovitem  jezeru. Željo po pla-
vanju sta zmanjševala hladen veter in 
butanje valov ob skale.
Ob skrbni strokovni razlagi makedon-
skega vodnika-arheologa smo nasled-
nji dan spoznali še druge znamenitosti 
tega območja: cerkev sv. Sofije iz 11.st., 
ki velja za najvažnejši makedonski spo-
menik iz srednjega veka, Samuelovo trd-
njavo, samostan sv. Nauma, ki kraljuje 
na skalah nad jezerom v bližini Črnega 
Drima.

Dežela orlov in slabih cest

Naslednji cilj našega potovanja je bila 
dežela orlov, Albanija. Da prihajamo v 
Hodžovo deželo bunkerjev, je bilo vidno 
že ob meji. Kot klobučki velikih gobanov 
so posejani na strateških točkah. Teh 
bunkerjev naj bi bilo okrog 750 tisoč po 
vsej Albaniji. Po letu 1990, ko se je Alba-
nija izvila izpod tiranije Enverja Hodže, 
so izgubili svoj prvotni namen. Tu in 
tam je videti, da so katerega poskusili 
razdejati, a brez pravega uspeha. Arhi-
tekt, ki jih je načrtoval, je moral jam-
čiti za njihovo neuničljivost s svojim živ-
ljenjem. Tudi topovski izstrelki jim niso 
bili kos. Danes jih uporabljajo za biva-
nje, lokale in skladišča.
Čeprav velja Albanija za eno najrevnejših 
dežel Evrope (povprečna plača 100 €), je 

V amfiteatru znotraj starega obzidja Tirane
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najpogostejša avtomobilska znamka mer-
cedes, kajti le ti močni avti so kos nji-
hovim slabim cestam. Množico večinoma 
starih avtomobilov so uvozili albanski 
delavci, ki so na delu v Nemčiji. Kar 90 
odstotkov jih namreč dela v tujini, denar 
pa pošiljajo domov svojcem. 
Videti je veliko novogradenj, pri katerih 
vlada pravi gradbeni babilon vsemogo-
čih stilov. Napol zgrajene stavbe krasijo 
različne lutke, kot so medvedki in pun-
čke, kar naj bi bila zahvala za žrtve pri 
gradnji. Albanija se s težavo postavlja 
na noge, kljub vsemu pa se že skrivoma 
ozira proti Evropski uniji.  
Tirana šteje pol milijona prebivalcev, 
država pa dobrih 3 milijone in pol. 
Nekoč je bila del otomanskega cesarstva. 
Za ohranitev samostojnosti v tem obdo-
bju se je boril znani albanski narodni 
junak Skenderbeg. Njegov veličastni kip 
na konju krasi glavni trg Tirane. 
Pred turškimi vpadi je bilo močno utr-
jeno, strateško pomembno mesto Elba-
san, ki ga s Tirano povezuje 1.000 m 
visok prelaz. Dežela premore bogato 
zgodovino, katere nazoren prikaz smo 
si ogledali v narodnem muzeju prestol-
nice. Omeniti moramo še Drač, pristani-
ško mesto. Znano je po živahni pomor-
ski trgovini, velikokrat tudi tihotapski. 
Tu smo doživeli tudi udobnost sodo-
bnega hotela v privatni lasti. Mesto pre-
more velik amfiteater v naravi, v prvotni 
obliki. Na poti smo se ustavili v mestu 
Kruje, kjer smo si ogledali Skender-
begovo trdnjavo in bogat etnografski 
muzej. Nedaleč od tod je grob Skender-
bega v kraju Lezhe.  
Skadar je bil v Hodževi vladavini spričo 
popolne zaprtosti meja edino mesto, ki 
je bilo z železniško progo povezano s 
sosednjo Črno Goro. Zapustili smo Alba-
nijo in njene izjemno slabe ceste. 

V samostojno Črno Goro

Po osamosvojitvi junija letos, ko se je 
odcepila od Srbije, je postala najmlajša 
država v Evropi. Po zelo ozki cesti s šte-
vilnimi tuneli oziroma oboki, vsekanimi 
v skalo (večinoma brez kakršnekoli raz-
svetljave in svetlobnih označb) smo se 
po globokem kanjonu Morače peljali 
do Mojkovca. Kanjon je menda drugi 
najgloblji na svetu. Da je cesta zares 
nevarna, so pričale table z napisi umr-
lih na njej. Zgrmeti čez to višino na dno 
Morače res ni nobena umetnost. 

Še višje v hribih poteka cesta Beograd-
Bar. Tukaj je znan tudi najstarejši samo-
stan Morača. Pot smo nadaljevali po 
kanjonu Tare v smeri Kolašina do Žab-
ljaka, ki je turistično središče nacional-
nega parka Durmitor. Poleg Durmitorja 
so nacionalni parki še Tara, Lovčen in 
Biogradska gora. 
Približeval se je dan »D« našega poto-
vanja. Brez gora pač ne gre. Iz »avtobu-
sarjev« smo se naslednji dan prelevili 
v zagrete planince. Bilo je lepo sončno 
jutro, ko smo se podali na najvišji vrh 
Durmitorja, 2.523 m visoki Bobotov 
Kuk. Septembrsko sonce je pripekalo 
kot sredi poletja. Po dobrih štirih urah 
smo dosegli vrh. Pogled je bil veličasten 

na durmitorsko verigo vrhov (27 vrhov 
je višjih od 2.200 m), na najbolj znano 
ledeniško Črno jezero, na močno nagu-
bano gorstvo, prepleteno s pašniki, goz-
dovi in visokimi vrhovi. 
Pozimi so tu lepe smučarske proge za 
alpsko smučanje in raj za turno smuko. 
Po pripovedovanju domačina vodnika 
sem prihaja tudi veliko slovenskih 
deskarjev. Kje pa ni Slovencev na tem 
planetu! Kot se spodobi za prave pla-
nince smo naredili krožno pot in pridali 
še kakšno uro po vročem soncu in praš-
nem makadamu. Treba je bilo priti do 
močno zaželenega avtobusa. Ob pesmi 
so bile vse tegobe kmalu pozabljene.
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Hodževi bunkerji so nesmrtni.

Pogled na reko Pivo
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Naslednji dan smo krenili iz Žabljaka 
proti Cetinju v dolino Tare, katere kanjon 
velja s svojimi 1.300 m za najglobljega v 
Evropi. Že navajeni kanjonov in prepad-
nih sten smo se vozili tokrat po kanjonu 
Pive. Na zajezenem delu reke je hidroe-
lektrarna Plužine. 
Odpravili smo se na rafting na spodnji 
del Tare, po katerem poteka meja med 
BiH in Črno Goro. Kot se spodobi, je 
stvar organizirana z vsem, kar spada 
zraven: prevoz na zgornji del reke Tare, 
neoprenski komplet, reševalni brezro-
kavnik, namestitev v raft, nekaj navo-
dil skiperja in že smo krenili. Zelo čista 
voda, lepa narava, zanimive brzice, kaj 
več si človek ne bi mogel želeti. Naši 
veslači so bili zelo prizadevni. Užili smo 
vse prelesti te lepotice, jo pili in celo 
zaplavali v njej. Imela je celih 14 stopinj! 
Avantura se je po dobrih dveh urah in 
pol končala pred sotočjem Tare in Pive, 
od koder naprej teče Drina. 
Da ima Črna Gora bogato zgodovino, 
smo se prepričali v Cetinju, ko nas je 
domača turistična vodnica popeljala 
skozi zgodovino črnogorske preteklosti v 
muzeju ali, bolje rečeno, v dvorcu kralja 
Nikola. Tukaj je bila tudi končana dina-
stija Petrovićev. Svoje zadnje bivališče si 
je vladika in pesnik Peter Petrović Nje-
goš izbral na Lovčenu, 1.650 m visoko. 
461 stopnic nas povede do veličastnega 
mavzoleja, ki ima z zlatimi ploščicami 
obloženi strop. Še 100 m višje pa je raz-
gledna ploščad, od koder se vidi v Pod-
gorico, Petrovac na moru in v rojstno 
vasico Njegoševo.
Da je v preteklosti obstajala prepove-
dana ljubezen, smo spoznali, ko smo se 
spuščali z Lovčena proti Boki Kotorski 
po cesti s 25 serpentinami, zgrajeni v 
19. stoletju, z eno značilno v obliki črke 
»M«. Temu je botrovala zaljubljenost 
arhitekta v Mileno, ženo vladike. Tako ji 
je za vselej izkazal prepovedano ljubezen. 
V Petrovcu smo prenočili, bolje rečeno 
trenirali svoje mišice in živce. Vrli Kom-
pas nam je pripravil pestra bivališča od 
prave hotelske ponudbe do razmajanih 
apartmajev, labirintskih hodnikov, nad-
stropij brez dvigala in še kaj. 
Drugi dan nas je trajekt prepeljal prek 
preliva Boke Kotorske v Lepetane na 
Hrvaško.
Zaradi prave poletne pripeke smo si v 
Cavtatu, v antiki se je imenoval Epidau-
rum, privoščili morsko osvežitev. Kako je 
prijalo! Danes je kulturno in turistično 

središče Konavelj, najjužnejše regije 
na Hrvaškem. Med zadnjo vojno so ga 
zasedli Črnogorci, od koder so napadali 
Dubrovnik. Na mejnem prehodu Doljani-
Metković smo vstopili v BiH. Začela se 
je »predstava« nedavne vojne. Veliko 
napol porušenih hiš, požganih, prereše-
tanih. Tudi v Mostarju so skoraj vse hiše 
uničene. Tukaj je potekala fronta. Zna-
meniti mostarski most pa je ponovno 
zrasel s tujo pomočjo. Nas je pod svoje 
okrilje sprejel hotel Ero in popravil vtise 
iz Petrovca. 
Naslednji cilj je bilo Sarajevo, ki prav 
tako še kaže žalostno podobo vojne 
vihre. Srhljivo je gledati posledice člo-
veške norije na Bulevaru snajpera, 

požgano dragoceno mestno knjižnico, 
na obronkih mesta belino musliman-
skih znamenj množičnih grobišč.
A Baščaršija (baši = veliki, čarši = trg) je 
živahna v svoji ponudbi, kot da se nikoli 
ni nič zgodilo. »Čevapdžinice« proizvajajo 
poceni čevapčiče in ogromne lepinje, vse 
po solidni ceni 2,5 €. Tudi sladoled je 
poceni. Pa vseeno nismo ostali tam dol. 
Kar naravnost proti Bosanskemu Brodu 
smo krenili in prek Dobovca vstopili v 
Slovenijo. Po dobrih 3.500 km, ki jih 
je z nami v desetih dneh prevozil pravi 
virtuoz - šofer Silvo, smo se znašli na 
domačih tleh z mislijo: »Bilo je lepo, a 
doma je najlepše«.  

Zinka Moškon

Pod vrhom Bobotovega Kuka

Mmanastir v Ohridu

REPORTAŽA – Planinska sekcija



     Rudar 10/2006    35

REZULTATI TEKMOVANJ 
ŠPORTNEGA DRUŠTVA
ROKOMET
16. oktobra so bile odigrane finalne rokometne tekme za uvr-
stitev od 1. do 8. mesta za sezono 2006.
Končna lestvica: 
1. Proizvodnja, 
2. Priprave, 
3. Transport, 
4. Zračenje, 
5. Klasirnica, 
6. HTZ I.P., 
7. Strokovne službe, 
8. ESD.                                  

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO 
Na strelišču strelskega društva Mrož je 9. novembra potekalo 
letošnje strelsko tekmovanje.

Rezultati:
- moški ekipno: 1. mesto OUTN, 617 točk, 2. Strokovne 

službe, 606, 3. Priprave, 603, 4. ESD, 597, 5. Zračenje, 555, 
6. Klasirnica, 526, 7. Izobraževanje, 495, 8. HTZ IP, 483, 9. 
J. Transport, 477;

- ženske posamezno: 1. mesto Darja Kelher, HTZ IP, 169 
točk, 2. Irena Lukaček, Strokovne službe, 139, 3. Anita 
Kopušar, HTZ IP, 135;

- moški posamezno: 1. mesto Mirko Junačko, OUTN, 176 
točk, 2. Franci Vovk, Strokovne službe, 168, 3. Robert Men-
cinger, Priprave, 168.

ODBOJKA
Dva ponedeljka v oktobru in novembru je v telovadnici ŠCV 
potekalo letošnje turnirsko tekmovanje v odbojki.
Rezultati igranja skupine A 23. oktobra:
ESD : Izobraževanje 2 : 0 (25:7;25:4)
Priprave : Proizvodnja 0 : 2 (12:25;23:25) 
Proizvodnja : Izobraževanje 2 : 0 (25:7; 25:22) 
Priprave : ESD 0 : 2 (8:25; 6:25)
Izobraževanje: Priprave 0 : 2 (23:25; 27:29) 
ESD : Proizvodnja 2 : 0 (25:16; 25:17) 

Rezultati igranja skupine B 6. novembra:
Strokovne službe : HTZ 2 : 0  (bb) 
Zračenje : Klasirnica 0 : 2  (-10,-18) 
Klasirnica : HTZ 2 : 0 (bb) 
Zračenje : Strokovne službe 0 : 2 (-10,-15) 
HTZ : Zračenje 0 : 2 (bb) 
Strokovne službe : Klasirnica 2 : 1 (23,23,14) 
Končni vrstni red:
1. Elektro-strojna dejavnost
2. Strokovne službe
3. Klasirnica
4. Proizvodnja
5. Zračenje
6. Priprave
7. Izobraževanje

ŠPORTNO DRUŠTVO - Rezultati tekmovanj

Ekipa OUTN je z najboljšim strelskim izkupičkom osvojila 
prehodni pokal.

Najboljši strelci z zračno puško – od leve Franci Vovk, 
Mirko Junačko in Robert Mencinger.
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16. TRADICIONALNI TENIŠKI 
TURNIR
18. novembra je bil v TRC Jezero odigran 16. tradicionalni 
teniški turnir Premogovnika Velenje.

Rezultati! 
Ženske: 
1. mesto Štefka Lesjak, 
2. mesto Jožica Peterlin, 
3. mesto Dijana Žagar;
tolažilna skupina – moški: 
1. mesto Željo Boškovič, 
2. mesto Aleš Zupan, 
3. mesto Vili Bovha;

moški  - glavni turnir: 
1. mesto Tit Djordjević, 
2. mesto Jure Goličnik, 3
. mesto Jure Slatinšek;
super finale za nagrado mastodont: Tit Djordjević.

NAMIZNI TENIS
21. novembra je bilo v Rdeči dvorni odigrano letošnje prven-
stvo v namiznem tenisu. Nastopilo je osem ekip z igralci: PLP 
(Boris Močilnik, Bojan Barukčič, Damjan Lesnjak, Marko 

Germavc), Proizvodnja (Jure Slatinšek, Jusuf Salkič, Bog-
dan Simončič), Zračenje (Ivan Zera, Hašim Murič), Trans-
port, (Rado Rednjak, Zdravko Švenda), Priprave (Aleksander 
Oder, Anto Kovačevič), Izobraževanje, (Dejan Verbič, Srečko 
Sentončnik, Jože Kos), Klasirnica, (Oto Gradišnik, Herman 
Samec) in HTZ (Jože Podpečan, Miran Klemenčič).
Rezultati: 
1. mesto Proizvodnja, 
2. Zračenje, 
3. PLP, 
4. Priprave, 
5. Transport, 
6. Izobraževanje, 
7. HTZ, 
8. Klasirnica.

Zmagovalec glavnega turnirja in dobitnik mastodonta Tit 
Djordjevič in zmagovalka Štefka Lesjak.

Najboljši v igranju namiznega tenisa
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sejem rabljene smučarske opreme 
od 1. do 3. decembra 2006, Rdeča dvorana, in sicer: 1. 12. od 15. do 20. ure, 2. 12. od 9. do 17. ure, 3. 
12. od 9. do 20. ure.                                                                                                           Vstop prost!

3. zaključni ples športnega društva
v soboto, 9. decembra, ob 18. uri
Vabimo vse člane športnega društva na zabavno, športno, družabno prireditev v Večnamenski dom v 
Vinski Gori. Zabavo bomo popestrili z družabnimi igrami, plesom in večerjo. Zabaval nas bo ansambel 
KATRCA. PUSTITE SE  PRESENETITI!
Prijave zbiramo pri športnem društvu do petka, 1. decembra, prijavnina je 500 SIT.

Mogoče razmišljate, da bi se letos odločili za cepljenje 
proti gripi. Cepljenje v velenjskem zdravstvenem cen-
tru že poteka, zanj se je treba naročiti pri izbranem 
zdravniku ali pa na medicini dela. Čas za cepljenje je 
do januarja. Odločitev je vaša!

Zaenkrat se pri nas gripa še ni pojavila. V prejšnji jesen-
sko-zimski sezoni se je v Sloveniji proti gripi cepilo več kot 
200.000 ljudi. Število ljudi, ki so se okužili z gripo, je bilo 
samo v tednu, ko je bilo gripe največ, več kot 2000, zaradi 
drugih respiratornih okužb je po ocenah Inštituta za varova-
nje zdravja obolelo 46.000 oseb. 
Zdravniki pravijo, da bi lahko vsak peti prebivalec zbolel za 
to boleznijo, ki ni samo zoprna in človeka imunsko oslabi, 
ampak po njej vsak potrebuje kar nekaj časa, da si opomore. 
Gripa lahko pripelje do resnih zapletov. Virusi gripe se pre-
našajo po zraku, zato že en sam oboleli lahko sproži pravo 
virozo. Ob izbruhu torej zboli večje število oseb, posledica 
tega pa je lahko onemogočeno normalno delovanje marsika-
tere ustanove, podjetja.

Pozne jesenske in zimske dni v veliki meri preživimo v zapr-
tih prostorih, kjer je koncentracija mikroorganizmov največja. 
Zato je tudi obolenj v tem času več. Za omejevanje širjenja 
prehladnih obolenj je treba prezračevati prostore, v katerih se 
zadržujemo, pogosto si je treba umivati roke z milom, obvezna 
je uporaba papirnatih robčkov za enkratno uporabo, skrbeti 
je treba za dobro telesno pripravljenost ter jesti dovolj sadja 
in zelenjave. 
Utrujenost, brezvoljnost, slaba koncentracija, manjša delovna 
storilnost in še cela vrsta drugih neprijetnosti so posledice 
gripe. Nezadovoljstvo, ki pri tem nastane, lahko vodi celo v 
lažjo obliko depresije. Še pogostejše so težave s spanjem. Bol-
nikom svetujejo počitek, lajšanje bolečin in pitje velikih koli-
čin toplih napitkov.
Obrambna sposobnost imunskega sistema je odvisna od 
vpliva dejavnikov, kot sta dednost, starost. Obrambno spo-
sobnost dodatno slabijo kajenje, čezmerno pitje alkohola, 
duševni stres in negativna čustva. V spopadu z virusi in bak-
terijami smo močnejši, če uživamo uravnoteženo in z vitamini 
bogato hrano, če se gibljemo na svežem zraku. Pomembno 
vlogo v borbi proti obolenjem pa ima zdrav in krepak imun-
ski sistem. 

Ko pride gripa!
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Božično-novo-
letni smučarski 
tečaji in tečaji 
deskanja za 
otroke in odrasle
na smučišču Golte od 26. do 29. decembra 
2006
V ceno petdnevnega tečaja so vključeni smučarska 
vozovnica, prevoz, nezgodno zavarovanje, topli obrok, 
čaj, fotografija in zaključek tekmovanja s podelitvijo 
priznanj.
Cena:
- za otroke od 6. do 14. leta starosti  15.900 SIT,
- za odrasle                                  19.100 SIT.
Organiziran bo prevoz z avtobusom. Tečajniki se 
bodo odpeljali izpred Rdeče dvorane v Velenju ob 
7.30 in se vračali ob 14.30.
Možnost plačila na 2 mesečna obroka.
Število tečajnikov je omejeno do zasedbe mest /90 
tečajnikov/.
Zaščitna čelada je obvezna za otroke do 12. leta.

Vpis v tečaj bo v torek, 12. decembra, od 6. ure 
do 14.30 na sedežu športnega društva. Dodatne 
informacije dobite na sedežu športnega društva 
osebno ali na tel.: 899-6424 in int. 18-20.

Športni dan 
na Golteh, 
v petek, 29. decembra
Smučali in tekmovali bomo v veleslalomu.
Start tekmovanja ob 10. uri.
Člani kupijo karte s 30-odstotnim popustom ob 
predložitvi članske izkaznice ŠD pri blagajni v 
Žekovcu. 
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno od 11. do 13. ure 
v hotelu Golte. Blok dobite ob prijavi pri ŠD - pri-
javnina 500 SIT.
Razglasitev rezultatov ob 13. uri pri brunarici pod 
dvosedom.
Nagrade: 
- najhitrejši prejme prehodni pokal,
- najhitrejša družina (3 člani) prejme priznanje,
- najhitrejši smučarji po kategorijah prejmejo prizna-
nja,
- nagrade tudi za najboljše smučarje.
Prijave in dodatne informacije do petka, 22. 
decembra, na sedežu društva ali po telefonu 899-
6424 ali int. 1820.
Člani ŠD tekmujejo na lastno odgovornost, otroci, 
mlajši od 18 let, lahko tekmujejo s soglasjem star-
šev.
Preživite dan v naravi in dodajte drobtinico za izbolj-
šanje svojega zdravja!

2. tek sv. Barbare
v nedeljo, 3. decembra

Tek bo potekal kot štafetni tek mešanih ekip. Ekipa 
šteje štiri člane, od tega mora biti vsaj ena ženska. 
Vrstni red tekačev določi ekipa, vsak tekač preteče 3,6 
km. Startnina je 2.000 SIT za ekipo.
Začetek teka je ob 10. uri na pomožnem stadionu ob 
mestnem stadionu.
Prijave zbiramo na sedežu društva ter pred pričet-
kom teka od 9.30 dalje. 
Vsak tekmovalec prejme majico, topli obrok in čaj. Prve 
tri ekipe prejmejo pokal in medalje. Medaljo prejmejo 
tudi tekmovalci v posebni kategoriji do 180 let skupne 
starosti ter nad 180 let. Izžrebali bomo tudi nekaj prak-
tičnih nagrad.
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INFORMACIJE

Na vseh progah mozno umetno zasnezevanje!^
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12 kilometrska proga v dolino!
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Avstrijska Koroška 

IDEALNO

SMUCISCE

ZA VSO DRUZINO!
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ZAHVALA

Ob smrti mame 
Terezije Ovčjak 
se iskreno zahvaljujem sodelavcem v 
Beli dvorani in cvetličarkam iz PUP-
PV ter sindikatu HTZ IP za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. 

sin Janko z družino

ZAHVALA

Ob smrti moje mame se zahvalju-
jem sodelavcem Logistike in sin-
dikata HTZ IP za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in denarno pomoč.

Nace Pečečnik

ZAHVALA

Ob smrti moje mame se zahvalju-
jem sodelavcem Strojnega remonta 
in sindikatu HTZ IP za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in denarno 
pomoč.                      Igor Batista

ZAHVALA

Ob smrti mojega očeta 
Sekula Okilj 
se zahvaljujem sodelavcem v delovni 
skupini OUTN rudarski del za daro-
vano cvetje in denar ter nekdanjim 
sodelavcem v delovni skupini k. 110 
jug.               Sin Tihomir z družino

Dedek Mraz  vas vabi v muzej
Tradicionalni nočni ogled Muzeja premogovništva Slovenije z obiskom dedka Mraza bodo v muzeju pripravili tudi letos, 
in sicer v petek, 15. decembra, od 16. ure dalje, ko bo dedek Mraz izpolnjeval tudi drobne otroške želje. Ob tem bodo 
otroci in odrasli lahko uživali tudi v družbi harmonikarskega orkestra Barbara in ogledu muzejskih zbirk. 
Muzej bo sicer letos odprt do 22. decembra, potem pa bo do 16. januarja 2007 zaprl svoja vrata, zaposleni pa bodo ta čas 
izkoristili za vzdrževalna dela. Bodo pa vmes na delo prišli zadnji dan v letu, 31. decembra, ko bodo z ogledom premo-
govniškega podzemlja popestrili silvestrovanje zaključeni skupini italijanskih obiskovalcev.
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Izmeni�ni pogoni s spremenljivim številom vrtljajev se vedno bolj uveljavljajo pri mo�nostnih pogonih v 
rudarstvu.

Breuer-Motoren nudi množico preizkušenih pogonov s spremenljivim številom vrtljajev za vse aplikacije v 
rudarstvu v 2- in 4-kvadrantni tehniki. 

Nazivna napetost:    3 AC od 500 do 1140 V 
Nazivna mo�:    do 500 kW 
Obmo�je nazivnih vrtljajev:  0…2000 min-1

Sistem z možnostjo preobremenitve 

Porazdelitev mo�i pri pogonih z ve� elektromotorji 

Online - podatkovna povezava 



Izjemna ponudbaza izvrstno sodelovanje!

Opel je že vrsto že vrsto  let ena izmed vodilnih avtomobilskih znamk na slovenskem tržiš~u. 

Veselimo se uspeha skupaj. Skrb za zaposlene je eden od temeljev v naših prodajnih kampanjah. Zato zaposlene v 

Premogovniku Velenje d.d in njegovih h~erinskih družbah vabimo, da v naslednjem obdobju do 31. 12. 2006 izkoristite 

možnost in kupite novo Opel vozilo po najboljših pogojih t. im. fleet nakupa. To možnost lahko izkoristijo tudi vaši družinski 

~lani, po principu ena družina, eno kupljeno vozilo.

Obiš~ite AVTO CENTER CELEIA d.o.o. na Mariborski cesti 107 v Celju ali pa našo poslovno enoto Avtohišo JAKOPEC na 

Kosovelovi 16 v Velenju in izkoristite pravico do popusta:

Modeli Prihranek za kupca
AGILA 17,5%
CORSA SILVERLINE 20,5%
CORSA nova 11%
ASTRA 17%
ASTRA TT 12%
ASTRA CLASSIC 17%
MERIVA 17%
ZAFIRA 18%
VECTRA & SIGNUM 20%
TIGRA 9%
COMBO 17%
VIVARO 17%

Za invalide priznavamo še dodatni popust v višini 3 %. Popusti veljajo tako za vozila na zalogi, kakor tudi za vozila, ki jih 

naro~amo po želji kupca. Ta ponudba izklju~uje vse druge komercialne ponudbe.

VLJUDNO VABLJENI NA UGODEN NAKUP V AVTO CENTER CELEIA.
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Ponudbo za špargljevo kuhinjo si lahko ogledate tudi na naših spletnih straneh www.gost.si

AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

VELIKA 
MORSKA 

PTICA, PODO-
BNA GALEBU

ENOTA ZA 
MERJENJE 

ELEKTR. 
NAPETOSTI

7. ČRKA 
GRŠKE 

ABECEDE

GOVORNIK
(REDKO)

PANAMA
TRINIDADSKI 

ŠPRINTER 
BOLDON

MOZAMBIŠKA  
ATLETINJA 

(MARIA)

IZSTRELEK, 
KI SE DA 

USMERJATI 
NA DALJAVO

DRUGA 
NAJVEČJA 

REKA V ŠVICI

ANGLEŠKA 
PLOŠČINSKA 

MERA

TRAVNAT 
SVET V J. 
AMERIKI

ROČAJ

KNJIŽEVNOST

RAZMOČENA 
ZEMLJA

ŽLEB V DESKI, 
UTOR

KRAJ PRI 
LJUBLJANI

ANTON 
OCVIRK

ATI

OSMINA
KROGA

DROG NA 
VOZU

DANSKI OTOK

TUR,
FURUNKEL

SLOVENSKI 
REŽISER
(JOŽE)

ŠVEDSKA 
PISATELJICA 

LIDMAN

TERMIN
OPOMI-

NJANJE, 
OŠTEVANJE

GLAVNI 
ŠTEVNIK

ZEMLJI 
NAJBLIŽJI 
NOTRANJI 

PLANET

RIBIŠKA 
VRVICA
AGATHA 
CHRISTIE

TANTAL
RAZŠIRJENA 

DRUŽINA 
PTIC PEVK

USLUŽBENEC, 
KI SKRBI ZA 
INVENTAR

STRPNOST
SLOVENSKI 

NOGOMETAŠ 
KARIČ

SOPROGA

EDEN OD 
PRSTOV

AMERIŠKI 
IGRALEC 
HARRIS

MLEČNI 
IZDELEK

PRIPRAVA ZA 
VEZANJE

STOJALO S 
POLICAMI

SLOVENSKI  
ZELIŠČAR 
(SIMON)

IZVIRNI KRAK 
MENAMA

MOČEN 
DEŽ

RAZKOŠNA 
HIŠA

IZREZ PRI 
ŽENSKI 
OBLEKI

KDOR POKLIC-
NO ZABAVA 
GLEDALCE

RAJ,
PARADIŽ

MAJHNE 
POLOPICE 
Z VELIKIMI 

OČMI

KOŠARKAR 
LORBEK

ŠVEDSKA 
IGRALKA 
(LENA)

BOLJŠI
KOZAREC

OBOROŽEN
SPOPAD

SHRAMBA 
ZA ORODJE

POVZETEK

NEUPORABA

TEŽKA, 
MANJ RODO-
VITNA PRST, 

ILOVICA

ALENKA 
KEJŽAR

SLOVANSKI 
VLADARSKI 

NASLOV
TOČKA PRI  

ŠPORTU

OLIVER 
RED

VZPOREDNO 
VEZANI 
TIRNICI

OSKAR 
KOGOJ

KORALNI 
OTROK

RAZJEDA 
NA KOŽI
TOYOTIN 

DŽIP

POŽREŠNEŽ
ŽGAN ZIDAK

ANITA 
EKBERG

VRH NA 
ITALIJANSKO-

SLOVENSKI 
MEJI

VOHALNI 
ORGAN

BAKTERIJA 
V OBLIKI 

KROGLICE

IVO 
ZORMAN
NAOMI 

CAMPELL
SUKANEC
STOLP ZA 

HRANJENJE 
ŽITA

TIBETANSKO 
GOVEDO

SLABOTEN 
GLAS

OBDELO-
VANJE Z 
DLETOM
SODRGA

KDOR 
UPRAVLJA 

LOKOMOTIVO
FERMENT

VEZNIK

ROMUNSKA 
DENARNA 

ENOTA
NOČNI LOKAL

POKRAJINA 
V SLOVENIJI

PIČENO 
MESTO

POSEBEN 
UDAREC ŽOGE 
PRI NEKATE-
RIH ŠPORTIH

ŠOP LAS

MOLIBDEN

ZELO VITEK 
PES

VATROSLAV 
OBLAK

OSAMITEV
SLIKARKA 
KOBILCA

MEHANIČNA 
NAPRAVA

PECIVO OKRO-
GLE OBLIKE 
Z LUKNJO 
V SREDI

Nagradna križanka 
GOLTE 
Napišite geslo iz križanke na dopisnico 
in jo do 15. decembra pošljite na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik Velenje, 
Partizanska 78, 3320 Velenje.
Trije izžrebani reševalci bodo prejeli 
smučarske karte za Golte.

Nagradna križanka

Rešitev nagradne križanke sindikata SPESS, objavljene v Rudarju 9/2006, je geslo: »Premog je naša strateška dobrina«.
Nagrajenci: 1. Aleš Čižič, Tovarniška pot 2 D, 3325 Šoštanj, 2. Vili Oštir, Konovska 36, 3320 Velenje 3. Džemal Huremovič, Kersni-
kova 13, 3320 Velenje. 
Nagrajenci bodo praktične nagrade prejeli po pošti. 
Čestitamo!
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SILVESTROVANJE V BARBARI 2006/07
2 DNEVNI PAKET   ~   že od 53.000 SIT/OSEBO (€ 221,16)    
3 DNEVNI PAKET   ~  že od 58.000 SIT/OSEBO (€ 242,03)

Termin za 3 dnevni paket  (29/12/2006 – 01/01/2007) 
Termin za 2 dnevni paket  (30/12/2006 – 01/01/2007) 

 PAKET VKLJUČUJE:
 Namestitev v sobah tipa Classic (TWC, klima, tel, sat TV, balkon)
 Samopostrežni zajtrk
 Silvestrski meni z glasbenim programom (31/12/2006)
 Brunch (01/01/2007 ~ 10°° - 14°°)
 Kopanje v pokritem bazenu z ogrevano morsko vodo
 Uporabo fitnessa
 Presenečenje

 DOPLAČILA:
 Turistična taksa - 242 sit/dan/osebo   (€1,01)
 4 in 5 dnevni paket (nočitev z zajtrkom)  11.100 sit/dan/osebo (€46,32)
 Klasični penzionski menu (razen 31/12/2006) - 2.000 sit/dan/osebo   (€8,35)
 Namestitev v enoposteljni sobi - 4.000 sit/dan/osebo   (€16,69)
 Namestitev v sobi tipa Plus - 1.000 sit/dan/osebo   (€4,17)
 Namestitev v sobi tipa Superior - 2.000 sit/dan/osebo   (€8,35)

Sobo morate na dan odhoda  zapustiti do 14°°. 
Vse cene so v SIT. DDV je vključen v ceno. Cene označene v evrih, so 
informativnega značaja na podlagi  centralnega paritetnega tečaja (1€=239,640 SIT). �

VAS VABI NA
 *
SILVESTROVANJE 
IN NOVOLETNI PLES
*
Z ANSAMBLOM SPOMINI
*
silvestrovanje 11.000 SIT - 46 €
novoletni ples 6000 SIT - 25 €
*
rezervacije in informacije: 03/5866-462 ali 041/873-225

H O T E L  B A R B A R A  F I E S A
�������

Jezero
Restavracija
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DRUŽBA EICKHOFF 
IN NJENI PROIZVODI

Siming d.o.o.
Obrežje 7D 
8261 Jesenice na Dolenjskem
Slovenia 
Tel:  +386 7 4957 663 
Fax:  +386 7 4957 662 
Mobil:  +386 41 696 706 
e-mail:  simingdoo@siol.net

Eickhoff Bergbautechnik GmbH  
Hunscheidtstraße 176  
44789 Bochum 
Germany 
Telephone:  +49 234 975 2461 
Telefax:  +49 234 975 2477 
Internet:  www.eickhoff-bochum.de 
e-mail: kontakt@eickhoff-bochum.de




