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RUDAR

VEČ JE MANJ 

UVODNIK

Nekdo je napisal tisto, kar bi vam ob koncu leta želela sporočiti sama. Naj 
uporabim njegove besede!
»Paradoks naše hoje skozi zgodovino je, da imamo boljše zgradbe, a slabše 
živce, širše ceste, a ožje gledišče. Potrošimo več, a imamo manj, kupujemo 
več, a uživamo manj. Imamo večje hiše, toda manjše družine, več ugodno-
sti, a manj časa.
Imamo več diplom, a manj razuma, več znanja, a manj razsodnosti. Več stro-
kovnjakov, a kljub temu več problemov, več medicine, toda manj zdravja.
Pijemo preveč, kadimo preveč, trošimo nesmotrno, smejemo se premalo, 
vozimo prehitro, preveč se jezimo, prepozno ležemo, vstajamo preveč utru-
jeni, beremo premalo, gledamo preveč TV in molimo poredko.
Pomnožili smo naše imetje, a zmanjšali svoje vrednosti.
Govorimo preveč, ljubimo poredko, sovražimo prepogosto.
Naučili smo se, kako preživeti, ne pa, kako živeti. Dodali smo leta življenju, 
ne pa življenja letom. Prišli smo vse do Meseca in nazaj, a težko nam je iti 
čez cesto, da bi spoznali novega soseda. Osvojili smo zunanji prostor, ne pa 
tudi notranjega. Napravili smo velike stvari, ne pa tudi boljših stvari.
Očistili smo zrak, a onesnažili dušo. Obvladamo atom, ne pa tudi svojih 
predsodkov. Pišemo več, a se naučimo manj. Planiramo več, dosežemo 
manj.
Naučili smo hiteti, ne pa tudi čakati. Gradimo večje računalnike, ki vsebuje-
jo več informacij, ki proizvajajo več kopij kot kdajkoli, a mi komuniciramo 
vse manj in manj.
To so časi hitre prehrane, a počasne prebave, velikih ljudi in majhnih karak-
terjev, hitrih zaslužkov in plitkih odnosov. To so dnevi dveh plač, a pogo-
stejših ločitev, luksuznih hiš, a uničenih domov. To so dnevi hitrih potovanj, 
večkratnih plenic, moralnosti, ki se lahko zavrže, enodnevnih predstav, pre-
težkih teles. To je čas, ko je veliko tega v izložbi, a ničesar v skladišču. 
Pomnite: preživite nekaj časa s svojimi dragimi, ker z nami ne bodo večno.
Recite kakšno prijazno besedo tistemu, ki vas gleda s strahospoštovanjem, 
ker bo ta majhna oseba skoraj odrasla in odšla. 
Spomnite se, da rečete »ljubim te« svojemu partnerju in vašim ljubljenim … 
in pri tem je najpomembnejše, da tako res mislite. 
Spomnite se, da se držite za roke in cenite trenutke sreče. Dajte čas ljubezni, 
dajte čas pogovoru in dajte čas druženju z drugimi.
In vedno imejte v mislih: »Življenje se ne meri s številom vdihov, ki jih nare-
dimo, temveč s trenutki, ki nam dih vzamejo«.«
Želim vam vse najboljše v letu 2008!

Diana Janežič
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Konec leta je priložnost za pogovor 
z direktorjem družbe dr. Milanom 
Medvedom, da oceni letošnje leto in 
predvsem širšo energetsko situacijo, 
ki bo narekovala naše aktivnosti v 
prihodnje. »Obeta se nam zelo de-
lovna prihodnost, kar pa ni nič ne-
navadnega ali za nas neobičajnega, 
saj smo v Premogovniku Velenje ve-
dno bili vajeni trdo, pošteno in od-
govorno delati,« med drugim meni 
direktor.
Rudar: »Zaključuje se leto in znova 
bomo ocenjevali poslovanje Premo-
govnika Velenje v njem. Kakšna je 
ocena poslovanja v letu 2007?«
Dr. Medved: »Premogovnik Velenje 
bo v celoti izpolnil proizvodni in 
poslovni načrt za leto 2007. Skupaj 
smo prodali 45.300 TJ energije, za 
kar je bilo treba odkopati nekaj več 
kot 4 milijone ton premoga.
Ocenjujem, da bo naše poslovanje 
do konca leta pozitivno. Tudi vse 
povezane družbe, v katerih ima Pre-
mogovnik Velenje večinski delež, 
bodo letošnje leto sklenile s pozitiv-
nim poslovnim izidom.«
Rudar: »Decembra ste se v Premo-
govniku in hčerinskih družbah in-
tenzivno pogovarjali o planu za leto 
2008. Katere glavne usmeritve in 
naloge čakajo prihodnje leto mater 
in njene hčere?«
Dr. Medved: »Kar zadeva prodajo 
energije načrtujemo tudi v letu 2008 
enako količino, kot smo je prodali 
letos. Sredi decembra so potekali 
najbolj intenzivni pogovori s HSE 
in TE Šoštanj. Premogovnik je dal 
ponudbo za odkup okoli 43.800 TJ 

energije za električno energijo in 
manjkajoči del do 45.000 TJ za pri-
dobivanje toplotne energije.
V poslovnem smislu bo leto 2008 iz-
jemno, ker po dolgih letih že v izho-
dišču načrtujemo pozitiven poslovni 
izid. To je sicer zelo smelo načrto-
vanje, vendar je prav tako. Poslovni 
načrt mora biti tudi ambiciozen, ker 
to predstavlja izziv vodstveni ekipi 
pri njegovi realizaciji. S tem se tudi 
Premogovnik Velenje že pomika v 

povsem rentabilno delovanje. 
Dodaten izziv za nas vse bo tudi 
usmeritev, da naj bi rentabilno po-
slovale vse povezane družbe.«
Rudar: »Energetska situacija v Slo-
veniji, Evropi in svetu je zelo razgi-
bana, morda sta stalnici le nenehna 
rast porabe energije in omejitve 
Kyotskega protokola. Kako o tem 
razmišljate vi?«
Dr. Medved: »Prihodnje leto bo 
energetsko zelo zahtevno. Kot je 

»Moje želje ob novem letu so predvsem te, da bi znali izpolnjevati 
proizvodne načrte brez nezgod in nepredvidenih dogodkov. Vsem 
sodelavkam in sodelavcem v celem poslovnem sistemu Premogovnik 
Velenje želim lepe praznike, v letu 2008 pa veliko sreče, zdravja, 
družinskega razumevanja, delovnih uspehov in predvsem veselja za 
opravljanje dela!«

dr. Milan Medved

NOVOLETNI INTERVJU

LETOS BOMO PRODALI 
REKORDNO KOLIČINO 
ENERGIJE
V razvojnem načrtu ima Premogovnik Velenje zapisano pozitivno poslova-
nje od leta 2007 naprej, od leta 2008 pa naj bi del dobička začeli namenjati 
v sklad za zapiranje jame Škale. Ti načrti postajajo resničnost. 
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znano, je v Slovenijo treba uvaža-
ti več kot 20 odstotkov električne 
energije, takšno stanje naj bi bilo 
tudi v prihodnjih letih. V naši regiji 
smo priča enormnemu povečevanju 
cen, v vseh sosednjih državah in 
tudi v Sloveniji. Trendi kažejo, da bo 
takšno stanje vsaj še nekaj let. Zato 
se v vseh državah ponovno poveču-
je pomen samooskrbe z električno 
energijo. 
Šaleška dolina s TE Šoštanj in velenj-
skim premogom ostaja pomemben 
energetski steber pri oskrbi Slovenije 
z energijo. Zaradi velikega povpra-
ševanja po energiji bo naša vloga 
postajala vse pomembnejša. To pa 
pomeni, da nas v prihodnjih letih 
čakajo zahtevni proizvodni in po-
slovni načrti.
Izpolnjevanje določil Kyotskega 
protokola prinaša pred proizvajal-
ce in porabnike električne energije 
zahtevne obveznosti. Če najprej ko-
mentiram porabniško stran – v Slo-
veniji z vsemi investicijskimi poten-
ciali ne moremo zagotoviti dovolj 
energije, če vsi skupaj ne bomo bolj 
racionalno porabljali te dobrine. Za-
vedati bi se morali tudi dejstva, da je 
v Sloveniji cena električne energije 
za gospodinjsko porabo enostavno 
prenizka. Ker v strukturi stroškov 
družinskega proračuna nima po-
membnega deleža, tudi ne zahteva 
dodatnega varčevanja. 
Na drugi strani pa vedno bolj inten-
zivne zahteve po izpolnjevanju do-
ločil Kyotskega protokola pomenio 
za proizvajalce velike omejitve ali 
pa vsaj dodatne stroške, ki pomenijo 
višje cene za končnega porabnika.«
Rudar. »Velenjski premog dobiva 
veljavo kot strateška surovina, ugo-
tavljamo velike rezerve premoga na 
Goričkem. Prihaja znova doba pre-
moga?«
Dr. Medved: »Kar nekaj razprav je 
že bilo na to temo. Menim, da bi 
se v Sloveniji splačalo porabiti ves 
energetski premog, ki je na razpola-
go. V Šaleški dolini je premoga za 
več kot 40 let, saj znaša rezerva več 
kot 100 milijonov ton kvalitetnega 
energetskega premoga in je v tem 
trenutku edina prava domača dolgo-
ročna, strateška energetska rezerva. 
Zaloge premoga v Zasavju se počasi 
zaključujejo, vendar menim, da je 

med preostalimi rezervami še vedno 
na razpolago okrog 2 do 3 milijone 
ton kvalitetnejšega premoga, ki bi se 
ga izplačalo pridobiti na dovolj eko-
nomičen način in izkoristiti v Ter-
moelektrarni Trbovlje do leta 2015. 
Premog na Goričkem - bilo naj bi 
ga prek 800 milijonov ton - pa je še 
neraziskana zgodba. Nekatere vrti-
ne kažejo na možnost velikih zalog, 
vendar pa so potrebne temeljite raz-
iskave. 
Premog dobiva znova na veljavi, ne 
le v Sloveniji, temveč v celi Evropi. 
Tudi za Evropo predstavlja premog 
edino pravo strateško energetsko re-
zervo. Sprejete so bile številne od-
ločitve za nove premogovne tehno-
logije, kajti za izpolnjevanje določil 
Kyotskega protokola je nujno, da se 
bo premog porabljal v sodobnih teh-
noloških napravah z maksimalnimi 
izkoristki in z minimalnimi vplivi na 
okolje. Takšen objekt bo tudi blok 
6 v TE Šoštanj, ki bo glede na obra-
tovalno moč pravzaprav prva po-
membnejša energetska pridobitev v 
Sloveniji v naslednjih desetih letih.
Razmere na energetskem trgu, do-
mačem, evropskem in svetovnem, 
so se v zadnjih letih tako spremenile, 
da moramo v Sloveniji nujno ažuri-
rati nacionalni energetski program 
ter v njem na novo opredeliti razpo-
ložljive vire in potrebe po energiji. 
Tudi cene uvoženih premogov so se 
močno povečale …«
Rudar: »Oživljanje premogovništva 
in neizmerne potrebe po energiji 
v JV Evropi so velika priložnost za 
skupino Premogovnik Velenje, pa 
tudi nasploh za prodajo slovenskega 
energetskega znanja na ta področja. 
Kakšna so razmišljanja med energe-
tiki na tem področju?«
Dr. Medved: »O tem sem že večkrat 
tudi javno razpravljal in menim, da 
bi se splačalo zelo intenzivno vsto-
piti v JV evropsko regijo. Slovenci 
premoremo veliko energetskega 
znanja, tako pri proizvodnji ener-
gentov, njihovi pretvorbi v energijo, 
pri inženiring poslih in tudi pri tr-
govanju. Ta potencial bi se splača-
lo izkoristiti, to pa bi lahko najbolj 
uspešno naredili, če bi se povezali v 
neke vrste konzorcij in nastopili na 
teh trgih skupaj.
Premogovnik Velenje je prav sedaj 

zelo prisoten pri nekaj projektih bi-
vše skupne države, trenutno v Ru-
dnikih Kreka s projektom za jamo 
Mramor in drugod. 
Tovrstno debato bomo v prihodnjem 
letu poskušali spodbuditi tudi v Ener-
getski zbornici Slovenije.«
Rudar: »Za vami so skoraj štirje me-
seci vodenja Premogovnika Velenje. 
Lahko strnete nekaj ugotovitev ob 
tem?«
Dr. Medved: »V teh mesecih sem se 
skušal čim bolj vživeti v življenje in 
delo v Premogovniku Velenje. Oce-
njujem, da mi je to kar uspelo. Sem 
pa vesel, ko opažam veliko pripra-
vljenost sodelavk in sodelavcev za 
izpolnjevanje nalog, ki smo si jih 
skupaj zastavili. Postavili smo nekaj 
novih razvojnih usmeritev, pred-
vsem v smeri večanja prihodkov na 
trgih izven osnovne dejavnosti, to je 
pridobivanja premoga. Za Premo-
govnik, ki ima en proizvod in enega 
kupca, je namreč to veliko tveganje 
in mora zato širiti svojo dejavnost. 
Širitev pa mora biti izključno tržno 
naravnana in donosna. Z ekipo vo-
dilnih sodelavcev tako v krovni 
družbi kakor v povezanih družbah 
smo imeli v novembru in decembru 
nekaj zelo intenzivnih delovnih se-
stankov, na katerih smo zelo odkri-
to in realno analizirali naše sedanje 
stanje in tehtali, kaj moramo storiti 
v prihodnosti. Precej razgovorov in 
aktivnosti smo posvetili našim ra-
zvojnim usmeritvam. Zastavili smo, 
jaz temu pravim ključne projekte, 
ki bodo uresničevali naše strateške 
usmeritve. Sedaj potekajo priprave 
pri nekaj več kot tridesetih projektih, 
ki jih bo treba - nekatere relativno 
hitro, druge pa v doglednem času - 
realizirati.  
Ker smo se za te projekte šele do-
govorili, sem predlagal, da bi vsako-
letno jesensko strateško konferenco 
letos izpustili in jo opravili februarja 
2008. Do takrat pa je treba pripraviti 
vse dokumente, ki podpirajo te pro-
jekte. Moram priznati, da se dela in 
razvojnih razprav na strateški konfe-
renci že prav veselim.«

Diana Janežič

❄
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KAJ IN KAKO DELAMO

JAMSKA REŠEVALNA SLUŽBA 
JE SKRBNIK VARNEGA DELA
Letos mineva 100 let, odkar so imeli rudarski reševalci velenjskega premo-
govnika prvo vajo reševanja v novih prostorih reševalne postaje ob nav-
zočnosti inšpektorja. 100 let reševalne službe smo počastili s slovesnostjo, 
izidom brošure in podelitvijo priznanj.
V prezivnici Muzeja premogovništva 
Slovenije so se zbrali domala vsi se-
danji člani jamske reševalne čete in 
službe, člani razširjenega kolegija 
direktorja, nekateri nekdanji reševal-
ci in vodje reševalne službe, vodje 
reševalnih služb iz drugih rudnikov 
in premogovnikov ter župana občin 
Velenje in Šoštanj, Srečko Meh in 
Darko Menih.
Rudarski oktet je za uvod zapel ru-
darsko himno »Naj živi nam rudar-
ski stan«, nato pa je tehnični direktor 
mag. Marjan Kolenc, ki je tudi vodja 
jamske reševalne čete, predstavil ra-

zvoj reševanja in reševalne opreme 
ter povzel sedanje stanje v četi. Pou-
daril je, da na zaposlene v jami tudi 
danes prežijo domala enake vrste 
nevarnosti kot pred 100 leti, drugač-
ni sta le njihovi intenzivnost in ver-
jetnost, neprimerljive s preteklostjo 
pa so današnja opremljenost, organi-
ziranost in usposobljenost službe in 
članov čete.

NAJBOLJŠI MED 
NAJBOLJŠIMI
Zbrane je nato nagovoril direktor Pre-

mogovnika Velenje dr. Milan Med-
ved, ki je med drugim dejal: »Proces 
pridobivanja premoga se je skozi zgo-
dovino rudarjenja v Šaleški dolini ves 
čas posodabljal. Nenehno smo iskali 
rešitve za boljše, lažje in predvsem 
bolj varno delo. Kljub intenzivnemu 
uvajanju sodobne tehnološke opre-
me pa se rudarji še naprej soočamo 
z delom v zahtevnih delovnih razme-
rah. Nevarnosti, ki pretijo v jami, so 
lahko številne, zato se za njihovo ob-
vladovanje vsi jamski delavci neneh-
no usposabljajo in izobražujejo.
Za vsa delovna mesta imamo izdela-

(foto Miran Beškovnik)
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no Oceno tveganja in izpostavljene 
potencialne nevarnosti: mehanske 
nevarnosti, kemične škodljivosti (pli-
ni), premogov prah in hrup. Velik 
poudarek dajemo izobraževanju in 
informiranju zaposlenih, podpiramo 
preventivno rekreacijo in pri zapo-
slenih spodbujamo skrb za zdravo 
življenje. 
Pri operativnem delu stalno ažurira-
mo plane obrambe in reševanja, za 
učinkovit nadzor delovnih procesov 
smo razvili tudi sodoben varnostno-
tehnološki informacijski sistem. Skr-
bimo za to, da število delovnih ne-
zgod še naprej pada. Ob tem je naša 
usmeritev povsem jasna: racionaliza-
cije poslovanja in večanja produktiv-
nosti ne bomo delali na račun varstva 
pri delu. 
Z rudarjenjem močno posegamo v 
zakonitosti narave in kljub znanju, ki 
ga imamo in ga stalno nadgrajujemo, 
izid ni vedno pričakovan. Kot naj-
močnejše orožje v boju z neljubimi 
dogodki imamo organizirano reše-
valno službo z dobro usposobljenimi 
jamskimi reševalci. 
Zanje velja, da so bili vedno najboljši 
med najboljšimi. Odlikujejo jih pre-
danost delu, zaupanje, nesebičnost, 
neustrašnost, pripravljenost na od-
rekanje, pripadnost, tovarištvo, torej 
vrednote, ki jih v sodobni družbi ve-
likokrat pogrešamo. 
Sodelovanje v reševalni četi od vsa-
kega posameznika zahteva dodatne 
napore. Zato se elitnost članov jam-
ske reševalne čete kaže tudi v uspo-
sobljenosti in dobri fizični kondiciji 
njenih članov. Predvsem pa je treba 
veliko pripravljenosti za stalno izpo-
polnjevanje, ponavljanje istih vaj in 
analizo dogodkov.« 

REŠEVANJE JE EKIPNO DELO
Jubilej jamskih reševalcev smo obe-
ležili tudi z izdajo brošure, ki pred-
stavlja preteklost in sedanjost orga-
niziranega jamskega reševanja in 
razmišljanja ljudi, ki so pri tem sode-
lovali. S tem smo se skromno oddol-
žili vsem reševalcem, ki so v to svo-
jo vlogo v sto letih vložili ogromno 
naporov, energije, znanja in časa ter 
vedno tvegali tudi svoja življenja, ko 
so reševali sodelavce ali premoženje 
podjetja v nesrečah. 
100-letni jubilej je tudi priložnost 

za podelitev priznanj. Kot je dejal 
dr. Milan Medved, je v primeru re-
ševalne čete to zelo težka naloga. 
»Vsaka reševalna akcija je namreč 
vedno skupinsko delo. Brez dobrega 
sodelovanja vodstva reševalcev, stal-
nega osebja v reševalni postaji kakor 
tudi operativnih reševalcev na kraju 
dogodka ne gre. Zato si za doseda-
nje delo in vaš prispevek k varovanju 
človeških življenj, hkrati pa tudi pre-
moženja podjetja nagrado zaslužite 
vsi reševalci, tako iz sedanjega se-
stava kakor tudi nekdanji člani naše 
čete.«
Pa vendar so spominske kristalne 
vaze v znak hvaležnosti za odgovor-
no in požrtvovalno delo prejeli trije 
člani jamske reševalne čete: mag. 
Marjan Kolenc, tehnični direktor in 
zadnjih 15 let vodja reševalne čete, 
Miran Božič, reševalec z najdaljšim 
aktivnim stažem, 25 let, ter Matjaž 
Podvratnik, član čete z 9-letnim sta-
žem, ki ga je leta 2003 predsednik dr-
žave odlikoval z medaljo za hrabrost 
za posredovanje v skupinski nesreči 
ob vdoru plina na odkopu -90 C v 
južnem krilu jame Preloge. 
Svečanost se je po podelitvi priznanj 
nadaljevala s prijetnim druženjem, 
čestitkami in z obujanjem spominov 
na mnogo reševalnih vaj in akcij, 
usposabljanj reševalcev in srečanj z 
reševalci iz drugih podjetij. Vsi so si 
bili enotni: reševalna služba z dobro 

usposobljeno četo je tudi danes te-
melj varnega dela v premogovniku, 
naj pa reševalci zgolj vadijo in naj 
bodo akcije čim bolj redke.

ODGOVORNOST JE ZELO 
VELIKA
Mag. Marjan Kolenc: »Reševalec 
sem od leta 1984, in to je moj staž v 
reševalni četi. Zadnjih 15 let pa sem 
vodja jamske reševalne čete.
Delovanje v četi jemljem kot sestav-
ni del mojega dela, to je tehničnega 
vodenja podjetja, zato se mi zdi po-
vezava te funkcije in vodenja čete 
smiselna. Vloga tehničnega direk-
torja je namreč v kritičnih trenutkih 
v premogovniku odločilna in odlo-
čujoča. Kljub zapisanim ukrepom za 
ravnanje ob nezgodnih dogodkih se 
takrat veliko odločitev sprejme gle-
de na konkretno situacijo oziroma je 
treba reagirati v trenutku pa tudi im-
provizirati. V vsakem primeru je v teh 
trenutkih odgovornost zelo velika.
Članstvo v reševalni četi sestavljajo 
lepi in manj lepi spomini. Lepe so 
vsake vaje. Zavedam se, da na njih 
sodelujem z najboljšimi člani čete. 
Tudi vsi razgovori v okviru reševal-
nih vaj in drugih srečanj z reševalci 
so lepi trenutki.
Žal pa se srečujemo tudi ob manj le-
pih dogodkih, in teh je, k sreči, malo. 
A spet ne tako malo, da ne bi o njih 

Tehnični direktor mag. Marjan Kolenc, ki je tudi vodja jamske reševalne 
čete, je predstavil razvoj reševanja in reševalne opreme ter povzel sedanje 
stanje v četi. (foto S. Zakošek)
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AKTUALNO

govorili, jih analizirali, morali ukre-
pati. Najhujše travme pustijo v člove-
ku nezgodni dogodki, ko so ogroženi 
ljudje. 
Velikokrat smo reševalci ukrepali v 
primerih, ko je bilo ogroženo le ime-
tje – poškodovani so bili stroji, napra-
ve, deli jame. V vsej zgodovini smo v 
Premogovniku zaradi nesreč izgubili 
veliko premoženja. Vendar je vsa ta 
škoda, vsaj zame, zanemarljiva v pri-
merjavi z izgubo sodelavca, s hudo 
poškodbo človeka. Najtežji trenutki 
so trenutki čakanja pred kletko, ko iz 
jame pripeljejo ponesrečenca.
Naša četa je zelo dobro izurjena, a 
nikoli ne moreš biti prepričan, da si 
sto odstotno pripravljen. Spremljam 
podatke o varnosti pri delu in nesre-
čah v rudnikih in premogovnikih po 
svetu. V ZDA je letos bilo že 72 mr-
tvih v rudarstvu, od tega več kot 40 v 
premogovnikih, na Kitajskem je letos 
umrlo že 5.000 rudarjev, podobno je 
v Ukrajini. Vse te številke kažejo, da 
kljub vsemu napredku, razvoju novih 
tehnologij in ob ukrepih za varnost 
dela pod zemljo ne smemo podce-
njevati. Kljub jasnim vizijam je skrb 
za zaposlene in varno delo pod ze-
mljo treba negovati v največji meri.«

SODELAVCI SE ZANESEJO 
NA NAS
Matjaž Podvratnik: »Zelo sem pono-
sen, da sem prejel priznanje ob 100. 

obletnici, in hkrati presenečen, saj ga 
nisem pričakoval. Priznanje jemljem 
za spodbudo, da bom kot reševalec 
še naprej skrbel za svojo kondicijo 
in usposobljenost. Upam, da mi bo 
zdravje dopuščalo biti še naprej v po-
moč sodelavcem in drugim.
Stanje v četi je zelo dobro, vsi smo 
v dobri psihični in fizični kondiciji, 
menim celo, da so v takšni kondiciji 
tudi vsi rudarji in da se pri delu lahko 
zanesemo drug na drugega. Seveda 
pa sodelavci za primer nezgode po-
sebej računajo na nas, reševalce, ki 
jim pri vsakdanjem delu dajemo še 
poseben občutek varnosti.
Reševalci smo prisotni v delovnih 
ekipah na vseh deloviščih in smo ve-
dno pripravljeni priskočiti na pomoč, 
a k sreči je teh intervencij v zadnjem 
času manj, kot jih je bilo pred leti.«

KOT SKUPNOST SMO 
MOČNI
Miran Božič: »25 let je dolga doba, 
pa tudi ne, odvisno, s katere strani jo 
gledaš. Če gledaš naprej, razmišljaš 
'kdo ve, kaj bo čez 25 let'. Ko pa po-
gledaš na preteklih 25 let, se ti zdi, da 
je bilo včeraj. Da lahko to dobo zdr-
žiš v takšni družbi, kot sem jo jaz, ni 
odvisno samo od enega. Delovanje v 
jamski reševalni četi je timsko delo in 
kot skupnost smo močni.
»Moje« priznanje je priznanje za vse 
reševalce – za tiste, s katerimi sem 

delal včasih in so že upokojeni, za ti-
ste, ki so danes v četi z mano, in tudi 
za vse, ki servisirajo četo.
Reševalec sem postal v obdobju, ko 
je bilo premogovništvo na višku. Ko-
pali smo 5 milijonov ton letno, raz-
mere v jami so bili povsem drugač-
ne, kot so sedaj. Kar naenkrat sem se 
znašel v reševalni četi, tega se niti do-
bro nisem zavedal in nisem povsem 
vedel, kaj me čaka. Bil sem v dobri 
kondiciji, saj sem aktivno tekmoval v 
odbojki.
Izpit za reševalca sem opravil, a po 
prvi vaji v jami, ki je bila zelo na-
porna in v kateri sem več plezal po 
kolenih, kot hodil, sem se spraševal, 
kam sem prišel in ali bom zdržal. Re-
kel sem si, da bom ob prvem pravem 
trenutku izstopil. Ta trenutek je dolg 
25 let. 
Menim, da leta, v katerih sem sedaj, 
niso več najbolj primerna za reševal-
ca. Najbolj primerna so leta med 30 
in 40. Pred tem si neizkušen, kasne-
je pa preveč razmišljaš o tveganju. 
Srečen sem, da sem zdrav, da lahko 
delam, da lahko pomagam – ta filo-
zofija je danes ista, kot sem jo imel 
pred 25 leti. 
Ker za jamskega reševalca ni več sta-
rostne omejitve 45 let, bom lahko, 
če bom zdrav, reševalec vse do upo-
kojitve, to je še 5 let.«

Diana Janežič

Dr. Milan Medved je priznanja izročil mag. Marjanu Kolencu, Miranu Božiču in Matjažu Podvratniku (od leve).
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Letošnjega srečanja so se udeležili 
delavci in strokovno osebje rudarskih 
podjetij, ki so zadolženi za varnost 
in morebitne reševalne akcije. Sreča-
nje je bilo sestavljeno iz dveh delov. 
Najprej se je odvil strokovni posvet 
na temo Rudarstvo, ekologija, var-
nost. Svoje poglede na to so podali 
strokovnjaki iz ministrstva za gospo-
darstvo, Rudnika Trbovlje - Hrastnik, 
Premogovnika Velenje, drugih slo-
venskih rudarskih podjetij ter doma-
če Nafte Lendava. Namena posveta, 
ki mu je prisostvovalo 55 udeležen-
cev, sta bila strokovno izobraževanje 
tehničnega kadra rudarskih podjetij 
ter seznanitev s potencialnimi nevar-
nostmi. Izdali so tudi zbornik refera-
tov.
Drugi del srečanja je predstavljala ru-
darska reševalna vaja, v sklopu katere 
so lahko udeleženci v praksi preizku-

sili svoje znanje, usposobljenost re-
ševalcev in sposobnost koordinacije 
reševanja. Vaja je potekala na delo-
višču vrtine v Moravcih v Slovenskih 
goricah oziroma v Biotermah Mala 
Nedelja. 
Na vaji je sodelovalo 62 udeležencev 
iz Premogovnika Velenje, Rudnika 
Trbovlje - Hrastnik, Nafte Lendava, 
prostovoljnih gasilcev, zdravstvenih 
delavcev in policije, spremljali pa so 
jo tudi predstavniki rudarske inšpek-
cije ter inšpektorata za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.
Predpostavka je bila, da je prišlo iz 
vrtine do nekontroliranega izbruha 
vroče vode s prisotnostjo plina. Po-
moč so potrebovali trije delavci na 
ploščadi, ki se zaradi poškodb niso 
mogli sami umakniti. V bližini vr-
tine je nastal tudi požar, ki je oviral 
delo reševalnih ekip in neposredno 

ogrožal okolico vrtine in opremo. O 
poteku vaje so obvestili tudi lokalno 
prebivalstvo. Kot so organizatorji po-
vedali po vaji, so vse aktivnosti po-
tekale v skladu s predpisi, ki urejajo 
varovanje okolja.
Naloga reševalne ekipe Premogovni-
ka Velenje je bila, da vse tri poško-
dovane prenesejo z nosili v začasno 
reševalno postajo. Eden od poško-
dovanih je bil v nezavesti, eden je 
imel poškodovano levo nogo in eden 
desno roko. Vse tri poškodovane so 
uspešno prenesli v reševalno postajo, 
kjer so jim nudili prvo pomoč, nato 
pa so jih transportirali v bolnico.
Poleg uspešno opravljene reševalne 
naloge so člani reševalne ekipe Pre-
mogovnika Velenje na koncu nudili 
tudi pomoč pri spajanju kovinskih 
cevi za sanacijo poškodb na vrtini.

Dragica Marinšek

Reševalci Premogovnika Velenje so poškodovane delavce prenesli z vrtine v reševalno postajo. (foto organizator)

POTRDILI USPOSOBLJENOST 
REŠEVALCEV 
V Lendavi je 22. in 23. novembra potekalo dvodnevno srečanje rudarskih 
reševalnih enot Slovenije v organizaciji Nafte Geoterm.
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KAJ IN KAKO DELAMO

VELENJSKA ODKOPNA 
METODA NAGRAJENA
Inženirska zbornica Slovenije je ob 10-letnici delovanja prvič podelila na-
grade za inovativni pristop pri inženirski dejavnosti. Nagrade so na priredi-
tvi 28. novembra prejela podjetja Premogovnik Velenje, Krka in Primorje.

Premogovnik Velenje je nagrado 
dobil za Velenjsko odkopno meto-
do, ki je rezultat dolgoletnega dela 
številnih rudarskih strokovnjakov. 
Uveljavila se je po letu 1947. V teh-
nološkem in organizacijskem smislu 
se Velenjska odkopna metoda še ve-
dno razvija in izboljšuje, predvsem 
v smislu povečevanja proizvodnje iz 
enega odkopa, izkoristka sloja, var-
nosti zaposlenih, humanizacije dela 
ter ekonomičnosti. 
Zaradi specifičnosti in visoke pro-
duktivnosti je poznana v svetovnem 
okolju in se kot samostojni pojem – 
Velenjska odkopna metoda - navaja 

v rudarski strokovni literaturi. Zašči-
tena je s patentom »Postopek za pri-
dobivanje premoga, zlasti iz debelih 
slojev« (št. patenta 9500091).
Ob podelitvi je direktor Premogovni-
ka Velenje dr. Milan Medved dejal: 
»V Sloveniji je veliko strokovnega 
tehničnega znanja in priznanja IZS 
bodo pripomogla k promociji tega 
znanja pa tudi k promociji tehničnih 
poklicev. Velenjska odkopna meto-
da je plod dela velenjskih rudarskih 
strokovnjakov in  slovenske rudarske 
stroke. Je tudi pomemben sestavni 
del slovenskega kapitala tehničnega 
znanja.«

TOČENJE S STROPA
Temeljni pristop pri odkopavanju s 
to metodo je v povečanju območja 
pridobivanja premoga tudi nad va-
rovani prostor na odkopu in pri tem 
izkoriščanju naravnih sil lomljenja 
ter drobljenja sloja premoga.
Odkop je višinsko razdeljen na pod-
kopni in nadkopni del. Podkopni 
del, višine od 3 do 4 m, je zavarovan 
s hidravličnim podporjem, ki omo-
goča mehanizirano pridobivanje 
z odkopnimi stroji – kombajni ter 
odvoz z zmogljivimi verižnimi tran-
sporterji. Nadkopni del v višini od 7 
do 17 m je izpostavljen dinamičnim 

Tehnologija pridobivanja premoga iz nadkopnega dela odkopa- s »točenjem« premoga prek stropnikov



jamskim pritiskom, ki porušijo plast 
premoga. Tega rudarji kontrolirano 
spuščajo v odkopni transporter in ga 
sproti odvažajo.
Dovoljena odkopna višina na ši-
rokem čelu je odvisna od debeline 
izolacijske plasti gline nad slojem 
premoga, ki ščiti odkop pred vdo-
ri tekočih peskov in vode. V ob-
močjih, kjer je zaščitna izolacijska 
plast zmanjšana, Velenjska odkopna 
metoda omogoča umetno utrjeva-
nje in zapolnjevanje starega dela s 
pomočjo vtiskanja pepelnih mas za 
odkop. 
Posebnost Velenjske odkopne me-
tode je v zadnjem desetletju uveden 
postopek kontroliranega pridobiva-
nja premoga iz nadkopnega dela od-

kopa s »točenjem« prek stropnikov v 
čelni transporter, kar omogoča zelo 
visoko zmogljivost odkopavanja ob 

izredno visoki stopnji varnosti in ve-
liki ekonomičnosti.

Diana Janežič
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PRoIZVoDNJA NoVEMBER 2007
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

- 110/B 168.000 172.107 4.107 102,44 8.196
-35/C 189.000 199.722 10.722 105,67 9.511
G2/A 65.100 35.611 -29.489 54,70 1.696
Proizvodnja 422.100 407.440 -14.660 96,53 19.402
Priprave 15.414 13.828 -1.586 89,71 658
Skupaj PV 437.514 421.268 -16.246 96,29 20.060

Martinovo delovno soboto je vod-
stvo Premogovnika Velenje izrabilo 
za pregled planiranja za leto 2008 v 
matični družbi, na prvo decembrsko 
soboto, ki je tudi bila delovna, pa je 
enako srečanje ponovilo še z direk-
torji in s strokovnimi delavci hčerin-
skih družb, v katerih je Premogovnik 
Velenje večinski lastnik, ter z vod-
stvom TRC Jezero, v razvoj katerega 
je Premogovnik od vseh petih druž-
benikov najbolj vpet.
Razloge za tak poglobljen sestanek 
je pojasnil dr. Milan Medved, ki je 
dejal, da so Premogovnik Velenje in 
njegove hčerinske družbe zelo pove-
zani in med seboj odvisni, v interesu 
vseh pa je uspešnost poslovanja vseh 
podjetij in rast celotne skupine. 
Osnovna dejavnost Premogovnika 
Velenje je omejena in že precej oči-
ščena drugih dejavnosti, poleg tega 

pa je zelo tvegana, čeprav se na prvi 
pogled zdi, da je prodaja premoga 
kupcu zagotovljena. »Prav ta odvi-
snost od enega proizvoda in enega 
kupca pa je lahko zelo nevarna, če 
bi se spremenila energetska politika 
in bi prišlo do menjave lastnika kup-
ca našega premoga,« meni direktor. 
Kot je povedala Tatjana Krenker, 
vodja kontrolinga, so bili s sestan-
kom vsi zelo zadovoljni. Pregledali 
so plane za leto 2007, njihovo ure-
sničevanje in naredili oceno poslo-
vanja do konca leta. Vsa hčerinska 
podjetja bodo poslovala pozitivno, 
tudi Gost, ki se je nekaj let otepal 
z rdečimi številkami in s številnimi 
težavami. 
Še več pozornosti pa so posvetili 
planom družb za leto 2008 in zno-
traj tega povečevanju prihodkov za 
celotno skupino Premogovnik Vele-

nje, ne glede na težave, ki se v posa-
meznih družbah pojavljajo, oziroma 
njihove različne možnosti za proda-
jo na trgu. V najboljšem položaju 
za doseganje večjih prihodkov je 
RGP, saj se v Šaleški dolini in regi-
ji začenja nov investicijski ciklus v 
gradbeništvu, tako pri gradnji nove-
ga bloka v TEŠ kot pri avtocestnem 
programu. 
Velike možnosti rasti in razvoja ima 
tudi HTZ, posebej rudarska divizi-
ja, ki si je s poslom za rudnik Kreka 
oziroma remont odkopne opreme 
za jamo Mramor odprl vrata k no-
vim poslom v premogovništvu v JV 
Evropi. Seveda pa bodo morali vlo-
žiti veliko naporov, da bodo podob-
ne posle še dobili v prihodnjih letih. 
Perspektivna sta tudi projekta Aqua-
Vallis in sončne elektrarne.

Diana Janežič

POVEČANJE PRIHODKOV ZA RAST SKUPINE

Direktorju je priznanje izročil minister za razvoj Žiga Turk.
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Inventura je v prvi vrsti namenjena 
predvsem uskladitvi stanj v poslov-
nih knjigah z dejanskim stanjem, 
ugotovljenim s popisom. Predmet 
letne inventure so tako: zgradbe, 
zemljišča, oprema, zaloge, naložbe, 
terjatve in obveznosti, denarna sred-
stva, kapitalske postavke… 
Z inventuro ugotavljamo razlike 
med evidentiranimi in dejanskimi 
podatki, jih med seboj uskladimo in 
tako zagotovimo točnost dejanskega 
stanja. Vodja popisa za leto 2007 je 
mag. Dragica Kotnik, vodja računo-
vodske službe Premogovnika Vele-
nje, ki je odgovorna za strokovno 
izvedbo popisa.
V celotno inventuro je vključenih 
prek sto sodelavcev, in tretjina teh je 
vezana na inventuro materiala. Tudi 
v letošnjem letu je bil  predsednik 
inventurne komisije Miran Selan.
Postopki izvedbe inventure se vsako 
leto dopolnjujejo na osnovi izku-
šenj, pridobljenih iz prejšnje inven-
ture, vključevanja sodobnih tehnik 
in tudi mobilne tehnologije, kot so 
ročni čitalci. Tako je mogoče dovolj 
kvalitetno in ustrezno popisati vse 
materialne zaloge in opremo. Posto-
pek je informacijsko podprt v našem 
informacijskem sistemu MFG/Pro-
QAD in ustrezno voden in kontroli-
ran od začetka do konca, kar je plod 
razvojnega dela tudi skozi projekt 
Transport&logistika.
Za čim bolj kvalitetni popis je tre-
ba zagotoviti urejenost in označitev 
predmeta popisa na takšni ravni, da 
lahko popis z mobilno tehnologijo 
prek črtne kode izvajamo. V Premo-
govniku Velenje je urejenost tega 
segmenta logistike postala stalnica, 
zato posebnih priprav, da lahko in-
venturo izvedemo ne izvajamo več.

ZELO DOBRI REZULTATI
Rezultat letošnje inventure bilanč-
nega sedeža 1000 - material je re-

snično zelo dober. Z inventuro, se-
veda, tudi izmerimo, ali vsi postopki 
prevzemov in izdaj prek celega leta 
tečejo kvalitetno in inventurna raz-
lika pokaže, kje smo. Zavedamo se, 
da so tako viški kot manjki napaka 
in da so te napake povezane z našim 
delom. Če postopki niso urejeni, se 
napake seštevajo prek celega leta in 
vedno močneje motijo proces tako 
logistike kot tudi proizvodnje.  
V kratkem času nam je uspelo poso-
dobiti informacijski sistem in - kar je 
v praksi težje - naravnati postopke in 
naše delo na ustrezno raven, s čimer 
je odstopanje zalog na letni ravni 
minimalno. Če smo bili pred tremi 
leti navajeni na skoraj 20-odstotna 
odstopanja, lahko letos govorimo o 
minimalnih odstopanjih, v nekaj de-
setinkah odstotka.
Miran Selan, predsednik inventurne 
komisije: »Letošnji popis je potekal 
od 29. novembra do 2. decembra in 
pri njem je sodelovalo 37 sodelav-
cev v 9 popisnih komisijah. Popiso-
vali smo zaloge materiala v notranjih 
in zunanjih prostorih skladišča. 
Popis je potekal brez večjih zaple-
tov in z isto tehnologijo kot lani, to 
je z uporabo ročnih čitalcev. Najti 

in prešteti je bilo treba okoli 12.500 
postavk na 2.850 lokacijah. Pred-
sedniki popisnih komisij so dnevno 
preverjali delo svojih sodelavcev z 
izpisi podatkov in na koncu naredili 
končno kontrolo. 
Rezultati popisa so zelo dobri, jaz pa 
sem zelo zadovoljen z delom vseh 
sodelavcev in jih moram pohvaliti, 
da so delo korektno in odgovorno 
opravili. Poudariti moram, da so ti 
sodelavci pri inventuri že »stari mač-
ki«, poleg tega smo v popisne komi-
sije izbrali sodelavce, ki se zavedajo 
odgovornega dela pri inventuri. 
Smiselno je imeti stalno popisno eki-
po, vsaj večino članov, kajti tako čla-
ni poznajo lokacije, materiale, znajo 
delati s čitalci, poznajo način dela. 
Tako delo hitreje poteka in manj je 
napak, težav. 
Včasih je delo v inventurni komisiji 
pomenilo »kazensko delo« oziroma, 
da so v komisije imenovani ljudje, 
ki nimajo drugega dela. Tega že 
dolgo ni več. Delo pri inventuri je 
zelo odgovorno, saj so rezultati zelo 
pomembni in morajo biti pravilni. 

KAJ IN KAKO DELAMO

INVENTURA 2007
V Premogovniku Velenje od 29. novembra letos poteka redni letni popis 
sredstev in dolgov za leto 2007 ali bolj poznano pod terminom inventura. 
Trajal bo do konca januarja 2008. 

Damijan Kanduti, vodja logistike, 
standardizacije in SOP
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Sedež 1000 - material znotraj

Rajko Verbič je zelo pohvalil novo lokacijo in ureditev skladišča olj, maziv 
in nevarnih snovi: »Dieselska črpalka pomeni veliko prednost, kajti porab-
niki goriva bodo lahko tega nalili v delovni stroj, kadar ga bodo potrebovali, 
račun pa bodo na podlagi izpiska točenja plačali neposredno Petrolu. Na 
črpalki ni zaposlenega, porabnikom pa je dostopna 24 ur.
Točenje goriva za stroje v jami še poteka klasično z nalivanjem v vozne eno-
te, kar opravi skladiščnik vsako jutro.
V novem skladišču so štirje prostori, posamezne vrste snovi pa imajo oprede-
ljeno tudi mikrolokacijo, s čimer smo dosegli večjo sledljivost in preglednost 
zalog materiala. Sprememba v primerjavi s prejšnjim skladiščem nevarnih 
snovi je tudi v tem, da imamo v novem skladišču vse nevarne snovi na enem 
mestu, torej tudi lepila, spraye, ki so bila prej v centralnem skladišču.«

Naučiti se je treba znati delati s či-
talci, delo je zahtevno, natančno, pri 
štetju nekaterih vrst materiala tudi fi-
zično težko in umazano. Prepričan 
sem, da podjetje z uvrstitvijo sode-
lavca med člana popisne komisije 
izreče temu človeku čast, kajti s tem 
mu pokaže, da mu zaupa.«
Rajko Verbič, vodja skladišča: »V 
Premogovniku Velenje sedaj govo-
rimo le o enem skladišču, čeprav 
imamo material na več lokacijah. 
V zadnjih letih smo skladišče zelo 
uredili, a stvari se, seveda, vedno da 

še izboljšati. Tudi zavest zaposlenih 
se je spremenila, 22 sodelavcev v 
skladišču in na tovorni tehtnici delo 
opravlja zavzeto, dobro. 
Inventura je odraz celoletnega dela 

v skladišču, če je to dobro vodeno, 
potem tudi inventura da dobre re-
zultate.«

Damijan Kanduti, Diana Janežič 
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PODJETJE SMO LJUDJE

ZAUPAM V VAŠE ZNANJE IN 
SPOSOBNOSTI
»Naj nas čuva sv. Barbara!« so v prejšnjem stoletju dali rudarji zapisati v vitra-
žno okno Marijine cerkve v Starem Velenju, in ta napis je tudi na kapelici sv. 
Barbare v podzemlju Muzeja premogovništva Slovenije. »Suverenost člove-
ka je v znanju,« pa je dejal sir Francis Bacon, angleški filozof in pisatelj.
Pod vtisom misli, da smo opremljeni 
z znanjem in pod plaščem zavetnice 
lahko močni, samozavestni, pogu-
mni in uspešni, je potekala letošnja 
tradicionalna prireditev ob dnevu 
sv. Barbare, ki jo organizirata upra-
va Premogovnika Velenje in Društvo 
inženirjev in tehnikov. Na njej poča-
stimo sodelavce, ki so v preteklem 
letu dokončali študij ob delu in do-
segli višje stopnje izobrazbe.

Zbrane je najprej nagovoril predse-
dnik Društva inženirjev in tehnikov 
Ivan Pohorec, ki je med drugim de-
jal: »Znanje, trud, prizadevnost so 
tiste lastnosti posameznikov, ki prav 
gotovo pripomorejo k uspešnosti pri-
dobivanja premoga v tako zahtevnih 
montangeoloških razmerah, kot vla-
dajo v naši jami.
Tehnologija odkopavanja premoga 
napreduje, vedno večjo produktiv-

nost odkopov dosegamo s sodob-
nejšimi stroji, ki jih moramo znati 
upravljati. Inovativnost v iskanju 
metod varnejšega, manj naporne-
ga in učinkovitejšega dela je bila 
od nekdaj odlika rudarjev, strojni-
kov, elektrikarjev. Za opravljanje 
vseh del v jami je treba imeti vedno 
več znanja, poleg tega se moramo 
predstavniki vseh poklicev za delo 
v rudarstvu nenehno izobraževati, 

Letošnji nagrajenci z direktorjem dr. Milanom Medvedom in predsednikom DIT Ivanom Pohorcem – od leve zadaj 
Aleš Dremel, Matjaž Koželj, Robert Kožar, spredaj Snežana Zlatarek, Natalija Lah, Anica Plantak in Zmago Žibert.
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dopolnjevati znanja, pridobljena v 
šoli, z novimi. Zato se veliko naših 
sodelavcev izobražuje ob delu, vsi 
pa se udeležujemo številnih izobra-
ževanj in usposabljanj z različnih – 
tako strokovnih kot drugih - področij 
v podjetju.
Znanje je kapital posameznika, pa 
tudi podjetja. Za ta kapital je Premo-
govnik Velenje in njegove strokov-
njake nagradila Inženirska zbornica 
Slovenije, ki je v novembru podelila 
priznanje Velenjski odkopni metodi. 
Šteje ga za izjemen dosežek v rudar-
ski inženirski stroki, ki je plod dela 
in znanja generacij strokovnjakov 
velenjskega premogovnika. Na to 
nagrado smo tudi v društvu inženir-
jev in tehnikov zelo ponosni.
V društvu si bomo še naprej priza-
devali združevati strokovnjake raz-
ličnih področij, jim nuditi strokovna 
izobraževanja, ekskurzije, izmenja-
vo izkušenj in druženje. Takšna dru-
štva namreč pripomorejo tudi k ne-
govanju tradicije, širjenju izkušenj 
in pridobivanju novih znanj.«

VLAGANJE V ZNANJE
Premogovnik Velenje je leta 2005 
prejel certifikat učeče se podjetje, 
letos pa je že četrtič zapored prejel 
priznanje TOP 10 za sistematično 
vlaganje v znanje zaposlenih. Temu 
je dal poudarek v svojem nagovoru 
tudi direktor dr. Milan Medved.  
»V Premogovniku Velenje se lahko 
pohvalimo, da načrtno in sistematič-
no delamo na številnih področjih, od 
razvoja, izobraževanja in usposablja-
nja, varnosti do proizvodnje. Smo 
tudi družbeno odgovorno podjetje, 
ki pri svojem delu upošteva načela 
trajnostnega razvoja. 
Naj navedem nekaj podatkov o obse-
gu izobraževanja v preteklem letu:
- v izobraževanje smo investirali 0,31 

odstotka vseh prihodkov, kar po-
meni 215 EUR/zaposlenega,

- povprečno število ur usposabljanja 
in izobraževanja na zaposlenega je 
bilo 44,95 ure, 

- delež interno izvedenih programov 
je bil 49,3 odstotka vseh izobraže-
vanj,

- izvedeni so bili 203 interni progra-
mi izobraževanja,

- opravljenih je bilo 83.385 ur izo-
braževanj, od tega 40.202 uri inter-

nih, 28.620 ur so opravili zunanji 
predavatelji, 11.582 ur pa notranji,

- skupna povprečna ocena vseh iz-
obraževanj, na lestvici od 1-5, je 
bila 4,6.

Ustrezno znanje je v našem podjetju 
zaradi narave in zahtevnosti dela po-
goj za varno in uspešno delo. Za var-
nost je bilo tako namenjenega največ 
izobraževanja. 
Verjamem, da je vlaganje v znanje 
investicija, ne strošek. Vendar le, če 
je pridobljeno znanje uporabljeno 
pri delu v praksi in če ga plemeniti-
mo z lastnimi spoznanji in željo po 
samoučenju. 
V programu razvoja Premogovnika 
Velenje, ki sem ga predložil ob pri-
javi na mesto direktorja, sem zapi-
sal: 'Izvajanje nalog za doseganje 
strateških ciljev družbe je predvsem 
timsko delo. To ni izključno naloga 
samo direktorja oziroma ožje vod-
stvene ekipe. Ustvarjanje uspešnega 
podjetja zahteva trdo delo celotnega 
kolektiva in angažiranje vseh raz-
položljivih potencialov. V svoji ka-
rieri sem vedno zagovarjal skupno 
postavljanje ciljev in nato skupno 
naprezanje pri njihovem doseganju. 
Kot direktor bom poskrbel, da bo v 
teh prizadevanjih vsakdo našel svojo 
mesto in dobil priložnost za realiza-
cijo svojega prispevka k doseganju 
zastavljenih ciljev.'
Rad bi vam povedal, da zaupam v 
vaše sposobnosti, znanje in pripra-
vljenost, da boste svojo ustvarjalno 
energijo vložili v delo v skupini Pre-

mogovnik Velenje, v varno in racio-
nalno pridobivanje premoga, razvoj 
novih idej, novih programov, uspe-
šno sedanjost in prihodnost skupine 
in za nove priložnosti v lokalnem 
okolju, pa tudi za lastno zadovoljstvo 
in samopotrditev.«
Nato so sledile čestitke in spominska 
darila. Prejelo jih je osem sodelavk in 
sodelavcev, ki so pridobili višje sto-
pnje izobrazbe. Aleš Dremel, Matjaž 
Koželj in Zmago Žibert so zaključili 
podiplomski študij rudarstva in geo-
tehnologije, Samo Žolger pa študij 
poslovodenja in organizacije in si 
pridobili naziv magister znanosti. 
Natalija Lah je zaključila specializa-
cijo s področja izobraževalnega me-
nedžmenta. Robert Kožar, Snežana 
Zlatarek in Anica Plantak so končali 
visok strokovni študij. 
Kot je dejal dr. Medved, naj bodo 
njihovi dosežki spodbuda tudi vsem 
petdesetim sodelavkam in sodelav-
cem, ki se še šolajo ob delu, da šola-
nje čim prej uspešno zaključijo. 
Letos je bilo podeljeno tudi posebno 
priznanje, in sicer članici in članom 
projektne skupine HTZ, ki so razvi-
li idejo fitrov za čiščenje vode in jo 
poimenovali AquaVallis. Za inovativ-
no delo, nadgradnjo svojih osnovnih 
znanj z znanji iz kemije, mikrobiolo-
gije, ekonomije, računalništva in še 
česa so bili nagrajeni Peter Hudour-
nik, Robert Krenker, Brigita Gril in 
Bojan Voh.

Diana Janežič,
foto Dragica Marinšek

Skupina AquaVallis z dr. Medvedom in dr. Malenkovićem – od leve Bojan 
Voh, Brigita Gril, Peter Hudournik in Robert Krenker.



DECEMbEr 2007|16

POVZETKI NALOG
PODJETJE SMO LJUDJE

ANALIZA IN PRENOVA NABAVNEGA 
PROCESA V PREMOGOVNIKU VELENJE - 
MAG. SAMO ŽOLGER
Podjetje izvaja strategijo zniževanja stroškov, in s tem cene 
premoga, saj ga k temu zavezuje dolgoročna pogodba s 
kupcem, ob tem pa želi še naprej izpolnjevati svoje poslan-
stvo za varno, kakovostno, ekološko in pravočasno zagota-
vljanje premoga kupcu, in tako maksimirati prihodek. 
Za uresničevanje takšne strategije sta izboljšanje produk-
tivnosti in optimalna izkoriščenost strojev nujna. To omo-
goča zmanjševanje stroškov, odpravo nepotrebnih zastojev 
ter dejavnikov, ki vplivajo na zniževanje kakovosti in ve-
likokrat izhajajo iz slabega nabavnega menedžmenta. Ne 
smemo pozabiti na zagotavljanje varnosti, saj je nedopu-
stno, da bi zaradi slabe kakovosti nabavljenega materiala 
in opreme prišlo do nesreče.
V nalogi sem analiziral sedanji sistem nabave, ugotovil 
njegove pomanjkljivosti in prednosti in predlagal nov sis-
tem nabave. V okviru tega bo treba spremeniti organizi-
ranost nabave. Predlagam prilagojeno interdisciplinarno 
organizacijsko obliko in spremembo sistema ocenjevanja 
dobaviteljev. Uvesti in preučiti je treba predlagane sku-
pine proizvodov in bolj vključiti uporabo informacijskih 
tehnologij. V nabavnem procesu se tako lahko bolj pribli-
žamo poslovanju JIT (just in time) ter B2B. 

DOLOČITEV ZRAČILNIH PARAMETROV PO 
BAROMETRSKI METODI - MAG. ZMAGO 
ŽIBERT
Za zadostno prezračevanje vseh jamskih prostorov in pri-
merne klimatske razmere določimo ustrezno količino sve-
žega zraka na osnovi normativov v rudarski zakonodaji. 
Pri tem si za določitev glavnih zračilnih parametrov v od-
visnosti od namembnosti posameznih jamskih prostorov 
in načina prezračevanja pomagamo s sistemom enačb, ki 
ga imenujemo sistem kontrolnih enačb rudniškega zra-
čilnega sistema oziroma model sistema analiz. Rudniška 
zračilna mreža je tako matematična predstavitev realnega 
rudniškega zračilnega sistema.
Za uspešno projektiranje in operativno delo moramo po-
znati vse glavne zračilne parametre. Te določimo v po-
stopkih za izračun in izris parametrov zračilnega sistema 
tako, da analiziramo rudniški zračilni sistem in izračuna-
mo zračilno mrežo. 
Matematični model barometrske zračilne mreže kot osno-
vo za sistemsko analizo rudniškega zračilnega sistema 
uporablja množico merskih podatkov, ki jih v ta namen 
pridobimo po barometrski metodi.
Osnova modela sistemske analize rudniškega zračilnega 
sistema so podatki, izmerjeni pri rednih meritvah jam-
skega zraka v realnem rudniškem zračilnem sistemu, ter 
zračilni parametri, ki so določeni s pomočjo modelov in 
postopkov preračuna zračenja. Med postopke preračuna 
zračenja z zanesljivostjo prištevamo tudi barometrsko 

metodo, za katero so značilni kvalitetni merski podatki in 
izračuni v skladu z zakonitostmi zračilne mreže.

TEORIJA IN PRAKSA IZMERE PREMIKOV V 
POVRŠINSKI UGREZNINI, NASTALI ZARADI 
RUDARJENJA - MAG. MATJAŽ KOŽELJ 
Pri podzemnem pridobivanju premoga iz debelih slojev 
na površini nastajajo spremembe, ki so najbolj opazne nad 
odkopnimi polji. Pojavljajo se zdrsi in posedanje površine. 
Na obrobju pridobivalnega območja nastopajo sekundarne 
posledice rudarjenja. Zaradi bližine gospodarsko pomemb-
nih objektov in stanovanjskih naselij je ugotavljanje veliko-
sti in smeri premikov na teh območjih strokovno zahtevno, 
s strateškega in socialnega vidika pa zelo pomembno. 
Velikost in smer premikov terena ugotavljamo na podlagi 
obdelanih podatkov, ki jih pridobimo z meritvami v lo-
kalnih opazovalnih mrežah. Zaradi vpliva na natančnost 
končnih rezultatov meritev in obdelav je podrobno ob-
delan in opisan način izbora merske opreme in metode 
izvajanja meritev horizontalnih smeri, dolžin in višinskih 
razlik. V nadaljevanju je predstavljen način obdelave po-
datkov za izvedbo izravnave ravninske in višinske opa-
zovalne mreže. Podrobno sta podani teorija redukcije 
izmerjenih dolžin in teorija posredne izravnave, v sklopu 
katere so predstavljene ocena natančnosti neznank, ocena 
premika in natančnost ocene premika točke. Predstavljeni 
sta teorija za izračun krivulje pogreškov opazovane toč-
ke za  posamezne terminske izmere in teorija določitve 
relativne krivulje pogreškov premika točke med dvema 
terminskima izmerama.
V magistrskem delu opisan način dela pri projektiranju, 
postavitvi, izmeri in obdelavi podatkov je verificiran na 
primeru opazovalne mreže v naselju Pesje. Podani so re-
zultati obdelav terminskih izmer in rešitve problemov, ki 
se pojavljajo pri izmeri opazovalnih mrež, obdelavi po-
datkov in interpretaciji obdelanih podatkov.

MARKETINŠKI MODEL ZA PRENOS 
GEOTEHNIČNIH IN RUDARSKIH ZNANJ V 
NOVA POSLOVNA OKOLJA - MAG. ALEŠ 
DREMEL
V zadnjih 30 letih smo v Sloveniji pridobili veliko novih 
znanj s področja geotehnologije in rudarstva. V zadnjih 
petnajstih letih smo z izgradnjo avtocestnega križa raz-
vili tudi znanja in pridobili izkušnje na področju cestne 
tunelogradnje. V naslednjih letih bomo v Sloveniji gradili 
nove zahtevne geotehnične objekte, pripravlja pa se tudi 
investicija v dodatni železniški tir iz Kopra do Ljubljane.
Obstaja velika verjetnost, da bomo ob gradnji predorov v 
naslednjih letih opravljali intenzivna raziskovalna dela na 
potencialnih nahajališčih premoga v SV Sloveniji, saj so 
sedaj znana ležišča skoraj že v celoti izkoriščena. Pri tem 
je treba upoštevati tudi spoznanje, da ogromno pridoblje-
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nega znanja ne moremo izkoristiti le v Sloveniji, pač pa se 
je treba odpreti tudi navzven.
Slovenija ima veliko možnosti pri prenosu znanj v okolja 
bivše Jugoslavije, s katerimi smo od nekdaj imeli dobre 
poslovne odnose. Bivše jugoslovanske republike se vedno 
bolj približujejo članstvu v Evropski uniji in prilagajajo 
svoje zakone evropski zakonodaji. Tudi zaradi tega bodo 
potrebovale raznolik spekter visokih tehnoloških znanj, 
tudi s področij geotehnologije in rudarstva ter ekologije.
V nalogi sem obdelal možnosti za prenos znanj in sloven-
skih izkušenj v makedonsko premogovništvo, kjer morajo 
zaradi tehnoloških in ekoloških zahtev preiti s površinskih 
kopov v podzemno pridobivanje premoga.  
Predstavil sem marketinške strategije in predlagal model 
za prenos znanja v nova poslovna okolja s ciljem prido-
biti posel pri vodenju projekta, izdelavi projektne doku-
mentacije, uvajanju novih tehnoloških postopkov, ki so 
nastali na osnovi lastnih izkušenj, vključevanju mentorjev 
in inštruktorjev pri uvajanju novih postopkov dela, izo-
braževanju strokovnjakov ter tudi uporabi slovenske teh-
nološke opreme. Predlagan marketinški model je mogoče 
smiselno uporabiti tudi v drugih tehničnih panogah.

PREDSTAVITEV NABAVE V PREMOGOVNIKU 
VELENJE - ROBERT KOŽAR
V diplomskem delu sem preučil sedanji sistem nabave 
v podjetju, ki je organizirana decentralizirano. Podjetje 
ima nabavno službo za nabavo standardnih elementov, 
izdelkov črne in barvne metalurgije ter drugih materialov. 
Poleg tega nabavna služba naroča oziroma vodi dobavo 
iz tujine z vso ustrezno dokumentacijo. Velik del nabave 
v podjetju poteka prek službe priprava dela, ki je razde-
ljena na več področij, v njej pa so zaposleni strokovnjaki 
s posameznih področij. 
Najprimernejša organizacija nabave je s tehnološkimi 
timi, ki bodo glede na ustrezne kriterije, izkušnje in zna-
nje nabavljali kvalitetni material in opremo, ki bosta tudi 
pravočasno dobavljena. Nov sistem naj bi uvajal elek-
tronsko poslovanje koncepta B2B, pri katerem se nabavne 
zahteve dobaviteljem pošiljajo v elektronski obliki prek 
skupnih računalniških informacijskih sistemov. Tako se 
njihove ponudbe vračajo v naš sistem v elektronski obli-
ki, kjer jih informacijski sistem analizira. Vsaka dobava se 
ocenjuje z vidika pravočasnosti in kvalitete in se zavede 
v informacijski sistem. Zato sem omenil tudi sistem oce-
njevanja dobaviteljev, ki deluje na osnovi skupin artiklov. 
Dobavitelji se ocenjujejo in razporedijo v štiri skupine na 
podlagi kriterijev in ponderjev za kakovost, ceno, pravo-
časnost nabave in servisiranje. 
Takšna organizacija ima interdisciplinarno organizacijo 
nabave, saj združuje vse aktivnosti na enem mestu. V na-
logi sem opisal sistem, ki je prilagojen specifičnosti podje-
tja. Oblikovanje in uvajanje sistema potekata kot projekt, 
ki ima natančno določene faze, že na začetku projekta pa 
je treba porazdeliti in razmejiti odgovornosti. 

IZVAJANJE OSKRBE V PS PREMOGOVNIK 
VELENJE - SNEŽANA ZLATAREK
V diplomski nalogi je prikazan potek naročanja materiala 

in opreme za nemoteno delovanje jame in naročanje ma-
teriala za potrebe zunaj nje.
Za poslovni sistem Premogovnik Velenje opravlja storitve 
oskrbe za potrebe jame hčerinsko podjetje HTZ Velenje, 
I.P., d.o.o., in sicer  Služba logistike (Dispečing). 
Podane so bile tri hipoteze.
Hipoteza 1: Dopolnitev obstoječega računalniškega sis-
tema MFG PRO z aplikacijo, ki bi vsebovala tudi sestav-
nice materiala, bi gotovo izboljšala točnost podatkov in 
zmanjšala sedanji obseg dela.
Hipoteza 2: Vpeljava sistema BAR CODE, ki bi omogo-
čal takojšnjo razknjižbo materiala na obrazcih »pakirnih 
listov« in »evidenčnih listov«, bi skrajšala čas dostave do 
odlagalnih mest in odpravila zastoje ter povečala točnost 
podatkov.
Hipoteza 3: Služba glavnega skladišča bi morala biti za-
dolžena tudi za dostavo materiala zunanjim internim na-
ročnikom.
Prvi dve hipotezi sta bili realizirani in sta se pokazali kot 
zelo uspešni. Tretja hipoteza pa bo po pričakovanjih rea-
lizirana v času od šest mesecev do enega leta.
Smotrno bi bilo tudi določiti in zadolžiti skladiščno ose-
bje, da bi naročeni material  pripravili za naročnika na 
osnovi pakirnih listov (MN tipa Z) in mu ga tudi dostavi-
li na njegovo delovno mesto. Dvig materiala na osnovi 
pakirnih listov sedaj opravljajo določene osebe za vsako 
službo posebej, kar vzame veliko dragocenega časa, po-
leg tega pa onemogoča nemoteno delo skladiščni službi. 
Za odpravo težav pri izvajanju oskrbe bi bilo treba pri-
praviti ustrezni računalniški program, ki bi omogočal in 
določal vrstni red naročnikov pri dvigu materiala glede na 
datum vnosa potrebe (sistem rezervacije).

SEČOVELJSKE SOLINE IN TURIZEM – 
POZITIVNE IN NEGATIVNE RAZSEŽNOSTI - 
ANICA PLANTAK
Sečoveljske soline so z vidika naravne dediščine še ve-
dno dokaj neizkoriščen turistični potencial, zato sem že-
lela v nalogi nakazati, kako vključiti naravno in kulturno 
dediščino Sečoveljskih solin v turistično ponudbo, kako 
jo primerno tržiti, da se bo hkrati ohranjala, pridobiva-
la na vrednosti in se prodajala. Sečoveljske soline so še 
vedno neizkoriščen turistični potencial. Z vključevanjem 
Sečoveljskih solin v turistično ponudbo bi lahko popestrili 
sedanjo ponudbo celotne obale, celovita turistična po-
nudba kraja bi lahko postala atraktivnejša, posledično 
bi lahko povečali obisk turistov, odprla bi se lahko nova 
delovna mesta, krajinski park Sečoveljske soline pa bi 
lahko postal prepoznavna blagovna znamka Slovenije.
V solinah je treba razvijati takšno turistično ponudbo, ki 
jo bo moč tržiti in ki bo ohranjala naravno in kulturno 
dediščino. V nalogi sem predstavila tudi pregled vseh ak-
tivnosti in projektov, ki že tečejo na območju krajinskega 
parka Sečoveljske soline. Predmet raziskave diplomske 
naloge je razvoj razpoznavnega in tržno zanimivega, ka-
kovostnega turističnega produkta, ki bo temeljil na ustvar-
jalnosti, na bogati naravni in kulturni dediščini in drugih 
danostih, ki jih imajo Sečoveljske soline.
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DESETIČ DIPLOME VIŠJE 
STROKOVNE ŠOLE
Kar 112 diplomantom Višje strokovne šole so v torek, 11. decembra, v 
Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega izročili diplome ob koncu študija.

Z veseljem so jim stisnili roko in jim 
čestitali za osebni uspeh Ivan Kotnik, 
direktor Šolskega centra Velenje, 
mag. Milan Meža, ravnatelj Višje 
strokovne šole, Srečko Meh, župan 
Mestne občine Velenje, mag. Irena 
Vodopivec, predstavnica Gorenja, 
in dr. Vladimir Malenković, direktor 
HTZ Velenje. Za prijeten večer so 
poskrbeli učenci in dijaki glasbene 
šole z glasbenim programom.
Ivan Kotnik je v svojem nagovoru 
povedal, da Šolski center Velenje 
prek svojih diplomantov sodeluje že 
z več kot 100 podjetji po vsej Slo-
veniji. »Dobri rezultati in kvalitetno 
izobraževanje so nastavek, da bomo 
v Velenju sedanjim smerem ŠCV do-
dali še kakšen program, predvsem 
takšnega, ki bo omogočal šolanje 
dekletom - to naj bi bil prenovljeni 
program gostinstva in turizma – ter 
visokošolske programe,« je dejal Ko-

tnik.
Mag. Milan Meža je poudaril, da so 
prve višje strokovne šole pred de-
setimi leti razpisovale le nekaj 100 
vpisnih mest, danes pa ministrstvo 
za šolstvo in šport razpisuje 12.000 
mest v 22 programih.
»Zanimanje za izobraževanje v viš-
jih strokovnih šolah je veliko, glavni 
odliki diplomantov pa sta velika za-
posljivost in usmerjenost v tehnične 
smeri. Sedanji programi so preno-
vljeni v skladu z Bolonjsko deklara-
cijo, modularno zastavljeni in kredi-
tno ovrednoteni,« je našteval mag. 
Meža.
Srečko Meh je pohvalil delovanje 
Medpodjetniškega izobraževalnega 
centra, saj se tam, je dejal, dela to, 
kar potrebuje gospodarstvo ter se 
gradijo novi programi višjega in vi-
sokošolskega študija.
V desetih letih je na Višji strokovni 

šoli diplomiralo 700 študentov. Le-
tos imajo v 5 programov vpisanih 
805 študentov, od tega polovico 
rednih in polovico izrednih. Med 
letošnjimi 112 diplomanti jih je 56 
končalo študij elektronike, 14 rudar-
stva in geotehnologije,18 komunale 
in 24 informatike, od tega 15 v dislo-
cirani enoti v Murski Soboti.
Med diplomanti je bilo tudi sedem 
naših sodelavcev. Roman Bračič iz 
HTZ ESTO je končal študij elektro-
nike, v smeri rudarstvo in geoteh-
nologija pa so diplomirali: Dražen 
Klisarič iz Priprav, Renato Kozjak 
iz Jamske strojne službe, Marko 
Merčnik iz Muzeja premogovništva 
Slovenije, Franc Ramšak iz Proizvo-
dnje, Milko Verboten iz HTZ Reše-
valno servisna dejavnost ter Uroš 
Štraus iz OUTN-Strojni del. Vsem 
iskreno čestitamo!

Diana Janežič 



Namen tega dne je predvsem nav-
dušiti učence za poklice v rudarstvu, 
torej pridobiti nove dijake za šole 
Šolskega centra Velenje in kasneje 
naše nove sodelavce. Navdušijo pa 
se najlažje tako, da podjetje obišče-
jo in ga pogledajo v živo. 
V Premogovniku Velenje smo učen-
ce najprej sprejeli v Zeleni dvorani, 
kjer so si ogledali film o podjetju, 
Martin Steiner in Željko Pompe iz 
Zračenja - praktičnega izobraževa-
nja sta jima predstavila poklice v ru-
darstvu, Majda Lampret iz Razvoja 
kadrov pa štipendijsko politiko in 
dinamiko zaposlovanja. 
Pred ogledom zunanjih objektov, 
strojne in elektro delavnice ter teh-
ničnega varnostno-informacijskega 
centra jih je pozdravil tudi direktor 
dr. Milan Medved. Poudaril je vlogo 
Premogovnika v oskrbi Slovenije z 
električno energijo, pomen energije 
in njeno racionalno rabo, načrtova-
ni razvoj energetike v Šaleški dolini, 
nato pa dejal: »Premogovnik Vele-

nje spada med najsodobneje opre-
mljene premogovnike v Evropi, ima 
vrhunsko strojno in elektro opremo, 
ki jo morajo upravljati vrhunsko 
usposobljeni sodelavci. In tudi jo. 
Takšnih strokovnjakov bomo do 
konca življenjske dobe Premogovni-
ka, do leta 2040 in čez, potrebovali 
še veliko. 

Delo v premogovniku je zaradi de-
lovnih razmer in načinov dela zelo 
zahtevno, odgovorno, a rudarji ga 
opravljajo z veseljem in predano-
stjo. Vabim vas, da se odločite za 
poklice, ki vam lahko prinesejo za-
poslitev v Premogovniku Velenje ali 
njegovih hčerinskih družbah.«

dj

POKLICI V RUDARSTVU 
IMAJO PRIHODNOST
Tudi letos sta obrat Zračenje - praktično izobraževanje in Razvoj kadrov 
organizirala predinformativni dan za učence devetih razredov osnovnih 
šol. 11. decembra nas je obiskalo 38 učencev iz Velenja in Šoštanja.

Naj bo leto pred nami izpolnjeno z dobrim 
za vse ljudi, z ljubeznijo in s srečo, z 

občutkom za pravo mero in s prijaznostjo, 
ki bosta nalezljivi, predvsem pa s trdnim 

zdravjem.

Srečno 2008!

Jože Janežič, 
predsednik Sindikata

 pridobivanja energetskih surovin Slovenije
Tomo Lipnik, 

predsednik Sindikata Premogovnika Velenje

❄
❄

❄

❄

❄❄ Godbeniki Pihalnega orkestra Premogovnika Ve-
lenje voščimo vsem ljudem dobre volje razigrano, 
uspešno in zdravo novo leto!
Vabimo vse ljubitelje naše glasbe na tradicionalni 
novoletni koncert in drugi koncert godbeniškega 
abonmaja, ki bo v petek, 11. januarja 2008, ob 
19.30 v Domu kulture. Kot gosta bosta nastopila 
Alenka Godec in Jure Pukl kvartet.

Vljudno vabljeni!

❄
❄

❄
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VSAK DAN ZDRAVI DOMOV!
Ko človek shodi, steče skozi življenje. Tako tudi stečemo skozi leto, pri tem 
pa veliko naredimo zase že, če se tu in tam ustavimo, pogledamo, kam te-
čemo in zakaj. Življenje namreč sestoji iz tega, kar iz njega napravimo. In 
če si vsak dan znova pripravimo predvsem dirko, velikokrat tečemo mimo 
svojih ciljev, zadovoljstvo pa smo nekje na poti itak že izgubili. In ko se vse-
ga tega malo zavemo, je dobršen del življenja že mimo. 

Jože Poljanšek Samo Mernik Zvone Čosić

Novo leto je priložnost, da upočasni-
mo korak, zberemo misli in občutke 
postavimo na prava mesta. Je prilika, 
da zmanjšamo svoj krog, skrajšamo 
svojo pot, mogoče pa celo poveča-
mo razdalje … 
Zaželeli si bomo srečo, sebi in dru-
gim. Potem pa bomo prehitro poza-
bili, da sreča obstaja v tem, da va-
rujemo sebe. Mogoče jo bomo spet 
celo leto iskali povsod, le tam ne, 
kjer jo zlahka najdemo. 
Potem pa bomo konec leta spet rekli, 
da je naša sreča v družini in da nam 
družina pomeni največ! Sreča, ki jo 
iščemo daleč od sebe, v nakupih in 
imetju, je lažna in kratka. Sreča je v 
nas, le ustaviti se je treba, jo poiskati 
v sebi in ji prisluhniti. 
Zaželeli si bomo srečo, zaželeli si 

bomo zdravje, ljubezen, razume-
vanje. Zaželeli si bomo čas zase. 
Naredimo potem med letom kakšen 
korak več zase in manj za stvari, ki 
nas obdajajo in zanje mislimo, da so 
pomembne. 
Naj bo zdravje res vrednota! Na sto-
tine zdravil nam ponujata narava in 
kemija, najboljša - voljo, upanje, po-
gum in zaupanje - pa nosimo vedno 
s seboj. Dan se nasmehne tistemu, 
ki se dnevu zna nasmehniti. In delo! 
Naj nam lepša življenje.
Leto, v katerem mine dan brez lju-
bezni, razumevanja in spoštovanja, 
je za dan krajše. Naj ima vaše 2008. 
leto celih 366 dni!

IN KAJ SO SI OB NOVEM 
LETU ZAŽELELI NAŠI 
SODELAVCI?

Jože Poljanšek, Oddelek tehnolo-
ške priprave - elektro »Zadnje leto 
je bilo kot vsako drugo, le malo bolj 
zahtevno, ker uvajamo novo tehno-
logijo. Delam namreč pri stikalni 
opremi odkopne mehanizacije, kjer 
je veliko novosti. 
Glede na to, da prihodnje leto odha-
jam v pokoj, si želim največ zdravja. 
Če bo zdravje, bo tudi vse drugo. 
Načrtov imam veliko, dela po vrtu 
in vinogradu mi ne bo zmanjkalo, 
pričakujemo pa tudi  prvega vnuka. 
Silvestrovali bomo doma, v doma-
čem krogu se bomo veselili prihoda 
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Peter Šmon Jože Kohne Jože Podlesnik

novega družinskega člana.«

Samo Mernik, Gospodarsko podro-
čje »Za leto 2008 si želim predvsem 
zdravja. To je kategorija, ki jo vsi po-
trebujemo in vedno bolj pogrešamo. 
Glede službe si želim, da v takšnem 
stilu, kot smo si ga zastavili, nada-
ljujemo: vestno, resno, disciplinira-
no. Sodelavcem v jami želim varno 
delo, vsem nam pa veliko poslovnih 
uspehov. Leto 2007 je bilo zame 
odlično, in tako naj se nadaljuje v 
prihodnjem letu!«

Zvone Čosić, Proizvodnja »Kot ve-
čina Zemljanov si želim zdravje, 
mir in srečo. S tem bom zadovoljen. 
Zame je sreča, da se zjutraj zbu-
dim zdrav in da so vsi okrog mene 
zdravi. Novo leto bomo pričakali na 
morju, v Poreču. 
Za menoj je zelo uspešno leto, tako 
poslovno kot zdravstveno, s tem da 
bi poudaril pomembnost zdravja. 
Starejši kot je človek in z vsakim 
letom, ki ga preživi zdrav, je večje 
tudi zadovoljstvo z zdravjem in spo-
znanje, kako pomembno je.«

Peter Šmon, Priprave »Kot marsikdo 
si tudi jaz želim predvsem zdravja in 
sreče. Silvestroval bom doma, s par-
tnerko Natalijo, z družino, s starši, 
mogoče še s sestro, lahko da bom 
opolnoči stopil do sosedov, prijate-

ljev. Štirinajstdnevne počitnice bodo 
sicer kar malo dolge, verjetno se 
bomo malo polenili. Letošnje leto je 
bilo pestro, veliko smo uživali, bili 
na dopustu, tudi z motoristi smo se 
veliko potepali po Sloveniji in tujini, 
zato je leto zelo hitro minilo. Za pri-
hodnje leto si želim tudi, da bi bilo 
naše podjetje še naprej uspešno, da 
bi se delavci v njem dobro počutili,  
da bi radi prihajali na delo in z dela 
odhajali zadovoljni.«

Jože Kohne, Oskrba in urejanje 
transportnih naprav »Leto 2007 je 
bilo uspešno, kaj posebnega pa se 
ni zgodilo. Za prihodnje leto si že-
lim predvsem zdravje, razumevanje 
v družini. Novo leto bova pričakala 
skupaj z ženo in tudi praznike bom 
preživel v krogu družine.«

Jože Podlesnik, Jamska strojna služ-
ba »Leto 2007 je bilo prijetno, uspe-
šno. Redno sem hodil v službo, gra-
dil hišo, v družini smo bili vsi zdravi, 
otroka sta bila pridna. Za prihodnje 
leto si želim zdravja in veselja. Novo 
leto bom pričakal v vikendu, z vese-
lo družbo. 
Vsem v podjetju želim veliko zdrav-
ja, varnost pri delu, čim manj po-
škodb. Preprosto, vsak dan zdravi iz 
jame domov!«

Dragica Marinšek, 
foto Diana Janežič

Z DOBRIM DELOM OSREČIŠ 
SOČLOVEKA – IN SEBE.

Osnovna organizacija Rdeče-
ga križa podjetja je tudi letos 
s članarino in podporo svojih 
članov pomagala mnogim lju-
dem v stiski. 
Krvodajalci so s svojo krvjo pri-
spevali k reševanju življenj lju-
di ali jim pomagali ozdraveti. 
Vsem iskrena hvala!

V letu 2008 vam želimo veliko 
zdravja, zadovoljstva in uspe-
hov!

Izvršilni odbor OO RK

VELJA SI ZAPOMNITI, DA 
NISMO NEMOČNI. VEDNO 
LAHKO KAJ uKRENEMO.

Izvršilni odbor aktiva delovnih 
invalidov Premogovnika Vele-
nje želi vsem svojim članom 
in vsem zaposlenim v skupini 
Premogovnik Velenje, da bi jih 
v letu 2008 spremljali zdravje, 
ustvarjalnost in dobri ljudje.
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NA OBISKU

Miran Božič je šestinštiridesetletni samostojni rudarski projektant, sicer in-
ženir rudarstva in geotehnologije. Je jamski reševalec s 25-letnim aktivnim 
stažem. Kot predstavnik zaposlenih HSE je član nadzornega sveta HSE. 7. 
decembra letos je minilo 26 let njegove zaposlitve v Premogovniku Vele-
nje, kar je bila tudi njegova prva zaposlitev. Po videzu je športnik. Po srcu 
rekreativec. Po prepričanju človekoljub. Po narodnosti Topolščan.  

RADI SE IMEJMO

 Ali hranite kakšno stvar iz mla-
dih let? Iz rane mladosti ne hranim 
nič takšnega, kar bi posebej ome-
njal, izpred kakšnih dvajset tih let 
pa imam trenirko, ki sem jo dobil pri 
odbojkarskem klubu Šoštanj - Topol-
šica. Nikakor se ne morem ločiti od 
nje. Žena mi jo je že najmanj trikrat 
vrgla stran, a sem jo vedno rešil. Je 
takšna prava trenirka, primerna za 
vsako športno priložnost.
 Katera je bila vaša najboljša oce-
na v osnovni šoli? Kdor hodi v šolo, 

pa ne dobi nobene petke, mora biti 
že hudo nespreten. Tako je petka, se-
veda, bila tudi moja najboljša ocena, 
celo kar nekaj jih je bilo, povprečna 
ocena pa je bila štirka.
 Kdo je na družinski sliki iz vaše 
mladosti? Na sliki so oče, mama in 
sestra. Bili smo povprečna delavska 
družina, starša sta delala v bolnici To-
polšica, tudi živeli smo v Topolšici.
 Na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo? Glede na to, da se na 
delo vozim, gledam predvsem na ce-

sto in se trudim, da so tudi moje misli 
tam. Je pa vse skupaj malo odvisno 
od tega, kako poteka delo v službi. 
Če se dogaja kaj posebnega, potem 
res že na poti na delo razmišljam o 
tem, ob normalnih dneh pa se le rad 
posvetim prometu.
 Kako bi predstavili svoje pod-
jetje v dveh stavkih? Premogovnik 
Velenje je strateško vse bolj pomem-
ben, sicer pa je moderno podjetje. 
Razmere na trgu kažejo, da bo tako 
tudi v prihodnje. Kdor dobro dela, se 
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v tem podjetju lahko najde.
 Kakšen poklic ste si želeli pri de-
setih letih? Ne spomnim se, da bi si 
pri desetih letih želel kaj postati, vem 
pa, da je malo kasneje prišlo obdobje, 
ko sem rekel, da bom avtomehanik. 
Čeprav je bilo na cestah avtomobi-
lov bolj malo in ga tudi doma nismo 
imeli, sem sanjal o tem, kako si bom 
znal kakšen star avto sam popraviti. 
Za poklic rudarja pa sem se odločil 
na hitro, v zadnjem tednu osnovne 
šole, in ni mi žal!
 Na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete? Najbolj 
se zanesem na sebe, če pa sem v ka-
kšnih dvomih, so tu sodelavci, brez 
katerih si v našem podjetju ni mo-
goče zamisliti uspešnega dela. Moje 
delo ni odvisno samo od mene, tu je 
veliko servisnih služb, strokovnjakov, 
ki svoje delo dobro opravljajo, in tudi 
nanje se lahko zanesem. 
 Kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate? Če vprašanje vzamem do-
besedno, potem se po delu najrajši 
malo zleknem, pregledam časopis, a 
ga ne gledam preveč dolgo, ker rad 
malo zadremam. A to bolj praktici-
ram v zimskem času, sicer pa nimam 
navade poležavati. Če pa to »nede-
lo« malo razširim, je številka ena re-
kreacija, predvsem odbojka, ki ji po-
svečam kar veliko časa. Pozimi igram 
odbojko trikrat tedensko, poleti pa še 
večkrat. Rad tudi kolesarim ali pa se 
odpravim na sprehod.
 Katero besedo bi pripisali sebi: 
reklamacija, kulinarika, reinkarna-
cija, rekreacija? In zakaj? Na prvem 
mestu je rekreacija, in to odbojka, ki 
me spremlja, kar vem za sebe. Imel 
sem srečo, da smo stanovali zraven 
odbojkarskega igrišča, že zato je bilo 
zelo malo možnosti, da jaz ne bi sto-
pil na to igrišče. Poleg tega ima v To-
polšici odbojka dolgoletno tradicijo, 
veliko prijateljev imam med odboj-
karji, igram pri veteranih odbojkar-
skega kluba Šoštanj - Topolšica in v 
veteranski ekipi Premogovnika. Leta 
1974 sem bil prvič registriran v od-
bojkarski zvezi, igral sem v takratnih 
ligah, bil sem tudi v trenerskih vrstah. 
Moje življenje je bilo vedno poveza-
no z odbojko, in tako je še sedaj. 
Tako lahko glede kulinarike rečem, 
da rad jem, pokurim pa veliko pri od-
bojki. Kar se priprave hrane tiče, sem 

dober le poleti za kakšnim žarom. 
O reinkarnaciji ne razmišljam, rekla-
macija pa mi ni tuja, saj pričakujem 
in tudi zahtevam, da imajo izdelki ta-
kšne lastnosti in kvaliteto, kot je bilo 
predstavljeno ob prodaji. Rad tudi ku-
pim prehrambene artikle, ki jim še ni 
potekel rok veljavnosti, zato že pred 
nakupom vedno skrbno pregledam 
datume in večkrat najdem kakšnega, 
ki je že preteklost.
 Kje bi živeli, če bi se vam iz-
polnile sanje? Nikoli nisem sanjal 
drugega kraja, kot je tisti, v katerem 
živim. Topolšica je pravi kraj zame. 
Najprej smo s starši živeli v stanova-
nju, potem pa sta zgradila hišo, v ka-
teri še živimo. Tu sem začel in upam, 
da bom tudi ostal. Mogoče bi hišo le 
prestavil kakšnih deset metrov bolj 
stran od ceste, česa drugega pa ne bi 
spreminjal.
 V kateri kulturni ustanovi vas 
lahko največkrat srečamo? Še pred 
petimi leti me v kakšni kulturni usta-
novi ne bi našli, sedaj pa se že popra-
vljam. Že grem na kakšen koncert ali 
v gledališče.
 Čim več daješ, tem več imaš. 
Se strinjate? Vsekakor. Nekaj takšne-
ga pravi tudi stari rek: »Če njivo bolj 
obdeluješ, bolje žanješ.« Najprej je 
treba nekaj dati, potem pa lahko tudi 
kaj pričakuješ, tako je pri športu, delu 
in povsod.
 Kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni? Zdaleč na prvem mestu 
je družina. To je moja žena Melita, 
ki mi vedno stoji ob strani, v slabih 
in dobrih trenutkih. Potem sta moja 
otroka, na katera sem ponosen. Sin 
Darian končuje študij na rudarski 
fakulteti, da me bo lahko uspešno 

nasledil pri delu v Premogovniku. 
Hčerka Deja pa je tipična najstnica 
v tretjem letniku gimnazije, ki nas iz 
dneva v dan preseneča s pozitivnimi 
novostmi. Oba otroka sta takšna, kot 
si ju lahko samo želim. Sicer pa smo 
povprečna družina, vsak s svojimi ho-
biji, tako da nam ni nikoli dolgčas.
 Katere so tri vaše dobre lastnosti? 
Sem premišljeval, če bi na to vpraša-
nje sploh odgovoril, ker je sebe jav-
no težko ocenjevati. Kar je za mene 
dobro, je namreč za nekoga lahko 
slabo. No, pa vendarle. Med svoje 
dobre lastnosti štejem, da vsakega, ki 
ga poznam, pogledam in pozdravim. 
Zelo me moti, če nekdo, s komer se 
poznava, gre mimo mene, kot da me 
ne vidi. Nadalje, ljudi ocenjujem po 
dejanjih, ne po videzu, poreklu. Za 
svojo dobro lastnost pa imam tudi 
navado, da rad grem med ljudi, se z 
njimi poveselim, jim pomagam. 
 Kaj bi spremenili pri sebi? Spre-
minjal ne bi kaj veliko, čeprav mi vča-
sih hčerka pove, kaj bi moral spreme-
niti. Sam se  pa zavedam, da včasih 
predolgo vztrajam pri kakšni zameri. 
Moj nivo zamerljivosti je zelo visoko, 
ko pa je ta meja presežena, zamerim 
in dolgo ne morem pozabiti. Včasih 
se že sam slabo počutim, ker neko-
mu, ki ga pogosto srečam, dolgo ne 
morem odpustiti. Na srečo je takšnih 
primerov zelo malo, boljše pa bi bilo, 
če jih sploh ne bi bilo.
 Kateri moto vas spremlja skozi 
življenje? Radi se imejmo, pa nam bo 
dobro na Zemlji. Če bi bilo tako, bi 
bila marsikatera zadeva po svetu in 
v bližnji okolici drugačna, lažje re-
šljiva, manj boleča, prijetnejša.

Dragica Marinšek
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KRONIKA

PISALO SE JE LETO 2007
JANUAR
Leto se je začelo z novo celostno grafično podobo Premo-
govnika Velenje.
Poslovni načrt je predvideval prodajo 41.944 TJ električne 
energije s povprečno kurilno vrednostjo premoga 11.000 
KJ/kg. v 224 delovnih dneh naj bi odkopali 3,8 milijona 
ton premoga.
Začeli smo 3. korak projekta celovite prenove procesov in 
analizirali procese.
3. januarja sta začeli delovati družbi Robinoks in Sipoteh 
kot novi hčerinski družbi v 100-odstotni lasti Premogov-
nika Velenje.
Povezana družba Karbon je dobila nove lastnike; Premo-
govnik Velenje ima 11-odstotni delež.

FEBRUAR
Začeli smo postopno zamenjevati rudarske naglavne sve-
tilke.
Obiskal nas je direktor direktorata za turizem mag. Marjan 
Hribar ter se seznanil z delovanjem TRC Jezero in Golte.
HTZ je začel izdajati svoj interni medij: HTZ Novice.
Predsednik PIGD podjetja je postal Simon Dobaj.

MAREC
Odkopali smo 504.000 ton premoga oziroma 5.613 TJ, 
kar je največja doslej dosežena mesečna proizvodnja. 
Največ premoga je bilo odkopanega na odkopu -35B v 
jami Pesje.
V prvem trimesečju smo odkopali skoraj 20 odstotkov več 
premoga, kot smo načrtovali.
Uvajati smo začeli »pametno kartico«.
Uvedli smo samopostrežno kopiranje dokumentov.
HTZ se je s projekti Sonelex, Candis in AquaVallis uspe-
šno predstavil na sejmu Megra.
Robinoks je dobil novega večinskega lastnika – družbo 
DBSS; Premogovnik Velenje je v njem obdržal 21-odsto-
tni delež.
PLP je dobil nove lastnike; 26-odstotni delež je obdržal 
Premogovnik Velenje. 
Aktiv invalidov je pod vodstvom novega predsednika 
Draga Kolarja opravil letni zbor.
Na letnem zboru Društva inženirjev in tehnikov je vode-
nje društva prevzel Ivan Pohorec.
Naš sodelavec Stojan Špegel, pesnik in slikar, je izdal dru-
go knjigo svojih slik Notranje pokrajine. 

APRIL
V dveh dneh je bila opravljena menjava nosilnih vrvi na 
izvažalni napravi GHH.
Na bloku 5 v TEŠ se je začel obsežni dvomesečni remont, 
ki je sovpadal s premontažami dveh odkopov v jami.
Opravljen je bil vodstveni pregled v skladu z vsemi stan-
dardi, ki jih ima podjetje.

Podpisano je bilo pismo o nameri za ustanovitev podje-
tniškega inkubatorja SAŠA, ki ga bo vodil PV Invest.
Muzej premogovništva Slovenije in Tehniški muzej Slo-
venije sta sklenila sporazum o poslovno-tehničnem sode-
lovanju.
Habit je dobil novega večinskega lastnika – Fond Invest 
Ljubljana; Premogovnik Velenje je v njem obdržal 26-od-
stotni delež.

MAJ
Premogovnik Velenje, HTZ in Rudniki Kreka (BiH) so pod-
pisali pogodbo o revitalizaciji opreme v jami Mramor.
Obiskal nas je minister za obrambo Karel Erjavec.
Uspešno je bila opravljena redna zunanja presoja siste-
mov vodenja po vseh treh standardih.
Razpisali smo 60 štipendij.
PV Invest je pričel s prodajo stanovanj.
Sipoteh je dobil novega večinskega lastnika; Premogovnik 
Velenje je v njem obdržal 42-odstotni delež.
Premogovnik Velenje je Bolnišnici Topolšica doniral 
30.000 evrov za nakup CT aparata.
Aktiv invalidov je sodeloval na okrogli mizi o invalidski 
problematiki ob letu enakih možnosti.

JUNIJ
Odkopavali smo najkvalitetnejši premog; vzorci premoga 
so dosegali tudi 12 MJ/kg.
11. junija je bila 11. redna seja skupščine Premogovnika 
Velenje, ki se je seznanila z letnim poročilom 2006 in 
potrdila delo direktorja. 
Predsednik vlade Janez Janša je namenu predal drugi in 
tretji del Medpodjetniškega izobraževalnega centra na 
Starem jašku.
HTZ je uvedel novo celostno grafično podobo.
ERICo je dobil novega večinskega lastnika - Gorenje; Pre-
mogovnik Velenje je v njem obdržal 23-odstotni delež.
Ustanovljena je bila Energetska zbornica Slovenije in za 
predsednika izvoljen dr. Milan Medved.
Za nakup stanovanj se je odločilo 179 najemnikov.
Športno društvo je pripravilo 6. športne igre.

JULIJ
Odprt je bil slovenski energetski trg.
Praznovali smo dan rudarjev s 47. skokom čez kožo. Ča-
stni skakalec je bil dr. Milan Medved, čez kožo je skočilo 
66 novincev. Slavnostni govornik je bil dr. Jože Zagožen, 
generalni direktor HSE.
V TEŠ se je začela montaža prve plinske turbine na bloku 
5.
Kolektivni dopust je trajal 3 tedne.
20. julija je minilo sto let od uradnega začetka delovanja 
jamske reševalne službe.
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AVGUST
28. julija se je začela menjava krmiljenja izvažalne na-
prave GHH na glavnem izvoznem jašku Preloge, in bila 
uspešno opravljena 19. avgusta.
23. avgusta je odstopil direktor Premogovnika Velenje dr. 
Evgen Dervarič.
31. avgusta je bil za novega direktorja imenovan dr. Mi-
lan Medved.

SEPTEMBER
Začela so se intenzivna remontna dela opreme za jamo 
Mramor. 
Evropska investicijska banka je za izgradnjo bloka 6 v TEŠ 
odobrila 350 milijonov evrov kredita.
Premogovnik Velenje sta obiskala direktor direktorata pri 
ministrstvu za gospodarstvo dr. Igor Šalamun in direktor 
HSE Damijan Koletnik.
Dr. Milan Medved se je sestal z županoma Velenja in Šo-
štanja ter se z njima pogovarjal o sodelovanju podjetja z 
lokalno skupnostjo.
Dobili smo novo in sodobno urejeno skladišče nevarnih 
snovi.
HTZ se je zelo uspešno predstavil na 40. MOS v Celju.
HTZ je zaposlil 9 invalidov s trga dela.
RGP je slovenske dosežke v rudarstvu in geotehnologiji 
predstavil na rudarskem kongresu balkanskih držav Bal-
kanmine 07 v Beogradu.
Projekt filtrov za vodo HTZ AquaVallis je prejel občinsko 
zlato diplomo za inovacije.
Naš upokojeni sodelavec Karl Drago Seme je ob občin-
skem prazniku prejel grb MO Velenje.

OKTOBER
Narejen je bil preboj v južnem krilu jame Preloge za na-
domestni transport premoga.
Vlada je sprejela Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi premo-
govništva.
Predstavljeni so bili rezultati petega merjenja organizacij-
ske klime.
Razpisali smo dve štipendiji za študenta iz velenjske in 

šoštanjske občine pod sloganom Energija znanju – znanje 
energiji.
Izdali smo nov katalog Premogovnika Velenje.
S finančno in strokovno pomočjo smo se vključili v od-
pravo posledic vodne ujme v velenjski in sosednjih ob-
činah.
Sodelovali smo na 1. zaposlitvenem sejmu.
Pihalni orkester Premogovnika Velenje je razpisal drugi 
godbeniški abonma.

NOVEMBER
Obiskal nas je gospodarski minister mag. Andrej Vizjak in 
zagnal odkop G2/A.
6. novembra je bila 12. redna seja skupščine Premogovni-
ka Velenje, na kateri je bil za novega člana in predsednika 
nadzornega sveta imenovan Simon Tot iz HSE.
Prejeli smo priznanje Inženirske zbornice Slovenije za 
»Velenjsko odkopno metodo«.
Četrto leto zapored smo prejeli priznanje TOP 10 za na-
črtno vlaganje v izobraževanje.
Obnovili smo svetlobni napis »srečno« in kladivca na ve-
lenjskem nebotičniku.
Karbon je zabeležil pet let uspešnega delovanja.

DECEMBER
V letu 2007 smo prodali 45.300 TJ energije, za kar smo 
odkopali dobre 4 milijone ton premoga.
Zaposlili smo 20 pripravnikov.
Slovesno in z izdajo brošure smo proslavili 100 let jamske 
reševalne službe.
Izdali smo knjigo Poti do zdravja.
S počastitvijo znanja smo praznovali dan sv. Barbare.
Harmonikarski orkester Barbara je s koncertom praznoval 
10 let delovanja in izdal prvo zgoščenko.
Ustanovili smo Klub upokojencev Premogovnika Vele-
nje.
Avtokamp Jezero Velenje je v tekmovanju Moja dežela – 
lepa in gostoljubna 2007 zasedel 3. mesto.
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NA OBISKU

BODI TO, KAR SI
Damjana Kričej je rudarska tehnica. Leta 1986 se je zaposlila v Premogov-
niku Velenje, od leta 2000 pa dela v HTZ IP. Sedaj je obračunski tehnik 
stroškovnega mesta Proizvodnja gradbenega materiala. Aktivna je pri sindi-
katu, osem let je predsednica osnovne organizacije Rdečega križa. Vedno 
je nasmejana, polna energije, glasna in duhovita. Rada je v družbi in na 
potovanjih.

 Ali hranite kakšno stvar iz mla-
dih let? Zelo sem ponosna na moje 
drevo oreh, ki sta ga na naši domačiji 
zasadila stara mama Elizabeta in sta-
ri oče Dominik ob mojem rojstvu.  
V mladosti sem bila tudi vneta zbira-
teljica znamk, prtičkov, pisem, raz-
glednic, plošč, plišastih igrač ter vseh 
takrat aktualnih sličic. Vso to zbirko 
hranim v posebni omari. Moje zbi-
ranje se je tudi obrestovalo, saj sem 
dobila paket slaščic za album opica 
Vali, kar je bila prva in zadnja nagra-
da iger na srečo v mojem življenju.
 Katera je bila vaša najboljša 
oce na v osnovni šoli? Tudi petke 

so bile. Predvsem takrat, kadar sem 
pridno sedla za učbenike in redno 
pisala domače naloge. Več pozorno-
sti sem pač namenila izven šolskim 
dejavnostim, ki so bile takrat zelo 
popularne, med njimi taborniki, fol-
klora, plesne vaje, pevski zbor.
 Kdo je na družinski sliki iz vaše 
mladosti? To sta moja starša Erika in 
Dominik, sestra Nives, stari starši in, 
seveda, nepogrešljivi psi Jaka, Gigi 
I. in II. V naši družini smo se veliko 
slikali, saj smo imeli sorodnika, ki je 
bil poklicni fotograf. Fotografije so 
nastajale  predvsem na obletnicah. 
Tudi sama zelo rada fotografiram in 

v dobi digitalne fotografije tudi vsa-
ko fotografijo shranim.
 Na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo? Do prestopa »kapije« se 
ukvarjam predvsem sama seboj. Sem 
jutranji tip in ob nepogrešljivi kavi in 
glasbi obvezno rešujem križanke. Z 
veseljem se vsako jutro odpeljem 
na delo, ki ga zelo rada opravljam. 
Ko pa prestopim »kapijo«, se začne 
moj resni delovni dan z vsemi obve-
znostmi.
 Kako bi predstavili svoje podjetje 
v dveh stavkih? Težko je predstaviti 
podjetje, v katerem delam, v dveh 
stavkih. Moji začetki službovanja so 
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bili v Premogovniku Velenje, ki je 
podjetje s pravilno strategijo in vizi-
jo ter z jasno zastavljenimi cilji. Kar 
velja tudi za HTZ, v katerem delam 
od leta 2000. Zelo sem ponosna, da 
kot invalidsko podjetje zaposlujemo 
ljudi, ki imajo zaradi različnih po-
škodb in bolezni zmanjšane možno-
sti za opravljanje svojega dela. 
Moram poudariti, da z veseljem 
hodim v službo tudi zaradi našega 
vodje, ki je človek na mestu in ga 
v našem obratu zelo cenimo in spo-
štujemo.
 Na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete? Vedno 
se zanesem najprej nase in na svoje 
delo, ki ga poskušam opraviti kvali-
tetno, hitro in vestno. Stara pregovo-
ra pravita: »Kdor dela, tudi greši,« in 
»Zmotiti se, je človeško!«. Tudi to se 
kdaj zgodi. Vendar v našem krogu 
sodelavcev, ki je kar obširen, ne po-
znamo nezanesljivosti in površnosti.
 Kakšen poklic ste si želeli pri 
dese tih letih? Želje so eno, doseženi 
cilji pa nekaj drugega. Glede svojih 
poklicev sem bila zelo neodločna, 
zmedena. Kot osnovnošolka pri de-
setih letih sem sanjala, da bom po-
stala zdravnica ali sanitarna inšpek-
torica. 
Vendar pa so se mi te želje zelo 
spremenile, ko sem poslušala svoje 
vrstnike in prijatelje o delu v jami in 
benefikaciji. Tako me je prevzelo, 
da sem se odločila za poklic rudar-
skega tehnika. Vendar pa se mi želja 
o delu v jami, na žalost, ni uresniči-
la. Seveda pa sem zdaj z delom zelo 
zadovoljna. Malo pridiha medicine 
najdem v krvodajalstvu, saj sem v 
podjetju že nekaj let predsednica 
osnovne organizacije Rdečega križa 
in sem povezana z bolnišnicami. 
 Kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate? Nič nikoli ne delam, saj sem 
venomer v gibanju. Mogoče nič ne 
delam, ko spim, pa še takrat sanjam. 
Moje nedelo je predvsem potepanje 
in raziskovanje tujih dežel. Trenutno 
že tri leta raziskujem deželo farao-
nov ter bivše republike Jugoslavije. 
V naslednjih letih pa načrtujem obi-
ske malo bolj oddaljenih kontinen-
tov, seveda, če bosta zdravje in ne-
pogrešljivi denar.
 Katero besedo bi pripisali sebi: 
re klamacija, kulinarika, reinkarna-

cija, rekreacija? Lahko odgovorim 
na vse. Reklamacija je beseda, ki jo 
zelo redko uporabljam. Vendar se 
mi je v življenju že zgodilo, da sem 
morala tudi kaj reklamirati. Tu sem 
vedno naletela na nevšečnosti.
Kulinarika mi je zelo domača, saj že 
od mladosti zelo rada kuham, še raje 
pa dobro jem, kar se vidi. 
No, rekreacije je vedno premalo, in 
tudi zdravniki nas opozarjajo, da se 
moramo čim več gibati in se zdravo 
prehranjevati. Tako sva se z Boštja-
nom odločila, da zaradi zdravja in 
zabave začneva intenzivno hoditi k 
folklori, kjer sva nekoč že plesala.
Če reinkarnacija drži, potem sem 
pred 3.000 leti živela v deželi farao-
nov, saj se tja kar naprej vračam.
 Kje bi živeli, če bi se vam iz-
polnile sanje? Živela bi povsod po 
svetu, vendar le za kratek čas. Pov-
sod je lepo, vendar v Velenju je naj-
lepše. Kajti »živle'je je Vele'je«. Tu 
sem brezskrbno odraščala, se šolala, 
zaposlila in se zaljubila.
 V kateri kulturni ustanovi vas 
lah ko največkrat srečamo? Pred 
desetletjem sem redno obiskovala 
kulturne prireditve, predvsem v gle-
dališču, kjer sem nekajkrat tudi na-
stopala. Zaradi drugačnih obvezno-
sti sedaj to počnem bolj redko.
 Čim več daješ, tem več imaš. 
Se strinjate? Tako bi naj bilo. Ven-
dar pri vsej naglici in tempu življe-
nja je vedno težje uresničljivo. Zato 
pravim, da pri Slovencih bolj drži: 
»Nič ne daš, več imaš«. Vedno več 
je ljudi, ki bi samo jemali, dajati pa 
pozabljajo. S tem sem se  pač spri-
jaznila.

 Kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni? Moj partner Boštjan, s 
katerim se zelo dobro razumeva in 
imava zelo veliko skupnih interesov. 
Ustvarila sva si topel dom, kamor se 
po potovanjih vedno rada vračava. 
Veliko mi pomenijo moji starši, ki so 
bili vedno potrpežljivi z menoj pri 
mojem odraščanju, polnem adrena-
lina. Na starše sem zelo ponosna, ker 
so me lepo vzgojili, kar jim vračam 
s spoštovanjem in z ljubeznijo. Zelo 
dobro se tudi razumem s Hermanom 
in Marijo, ki sta nova partnerja mo-
jih staršev.
 Katere so tri vaše dobre la-
stnosti? Ocenjevati sebe je najtežje. 
Vsi imamo dobre in slabe lastnosti. 
Moje dobre lastnosti so, da znam 
odpuščati, nisem zamerljiva, sem 
poštena, humana, vedno sem dobre 
volje, in to prenašam na ljudi okrog 
sebe.
 Kaj bi spremenili pri sebi? Ka-
kšnih sprememb si sploh ne želim, 
saj vsi moji najbližji in tudi dobri 
znanci vedno pravijo: »Ostani ta-
kšna, kot si, ker to si ti!«. No, včasih 
imam malo predolg jezik!
 Kateri moto vas spremlja skozi 
življenje? 
Neumnosti, ki jih najbolj obžaluje-
mo, so tiste, ki jih nismo nikoli sto-
rili.
Srce je bogastvo, ki se ne prodaja in 
ne kupuje, marveč daruje.
Moški ni vreden tvojih solz, tisti, ki 
jih je, pa te ne bo spravil v jok!
Bodi to, kar si, najprej počisti pred 
svojim pragom, potem pa kritiziraj 
druge. 

Diana Janežič
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ZAPOSLENI V HTZ SO DELOVNI, 
ZADOVOLJNI IN PRIPADNI
Dr. Vladimir Malenković, direktor HTZ IP, meni, da se kakovost podjetja 
kaže tudi v tem, da lahko zaposleni kadarkoli postavijo vodstvu oziroma 
svojim vodjem vprašanje, ki jih muči v delovnem okolju. Takšno priložnost 
so imeli tudi pri letošnjem, sicer drugem po vrsti, merjenju organizacijske 
klime in zadovoljstva. 

»Ob novem letu želim vsem sodelavkam in sodelavcem ter njihovim 
domačim lepe praznike, veliko miru in zadovoljstva ter predvsem ve-
liko zdravja, kar je osnova za vse ostalo.
Želim tudi vse najboljše in veliko uspeha celotnemu sistemu Premo-
govnik Velenje. Podjetju HTZ želim novih programov in kvalitetnih 
delovnih mest, da bi vse cilje dosegli oziroma tudi presegli. 
Za vse nas bo tudi leto 2008 zahtevno, zato je prav, da pridemo 7. 
januarja na delo polni elana, energije, zdravi in zadovoljni. Prepričan 
sem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo doseči zastavljene cilje.«

Dr. Vladimir Malenković

❄

O KADRIH
»V HTZ je gibanje kadrov dinamično. 
Letos je bila fluktuacija zelo velika; 
ob koncu leta nas bo 1.004, kar je 
10 več, kot smo načrtovali. Imeli smo 
129 različnih premestitev zaposlenih, 
iz podjetja pa je iz različnih razlogov 
odšlo 32 sodelavcev več, kot smo na-
črtovali.
Kadrovsko politiko sooblikujemo s 
Premogovnikom Velenje, od koder 
dobivamo veliko večino zaposlenih v 
različne programe. Prvič pa se je letos 
zgodilo, da smo zaposlili 9 invalidov 
s trga. Načrtujemo, da bomo s tem 
procesom nadaljevali in da jih bomo 
v naslednjih petih letih vsako leto za-
poslili med 10 in 20. 
Kar zadeva strokovni kader povsem 
soglašam s tistimi, ki so v raziskavi 
to izpostavili kot problem. Prepričan 
sem, da so strokovnjaki ključni za ka-
kovost in prednost podjetja na trgu, 
sploh ker se HTZ usmerja v projekte 
izven poslovnega sistema. Pri stro-
kovnem kadru ne razumem zgolj so-
delavcev z višjo in visoko izobrazbo, 
temveč tudi kvalificirane kadre, pred-
vsem strojne in elektro stroke. To bo 
ena od pomembnih tem tudi na febru-
arski strateški konferenci. 
Naša politika pa bo tudi v prihodnje 
usmerjena v vzgajanje zaposlenih na 
vseh stopnjah izobraževanja, in v ta 
namen bomo javnosti informirali o 
HTZ, promovirali podjetje, štipendi-
rali, spremljali bodoče sodelavce do 
konca izobraževanja. 
Od leta 2000 do sedaj smo veliko 
naredili pri vzgoji lastnega kadra ozi-
roma zviševanja stopenj izobrazbe 
zaposlenih, pridobivanju znanj naših 

sodelavcev z različnimi oblikami in-
ternega izobraževanja. 
V letu 2008 načrtujemo okoli 40 ur 
internega izobraževanja na zaposle-
nega, imamo 24 sodelavk in sodelav-
cev pri študiju ob delu. Vsem, ki so 
izrazili interes za ta študij in se je nji-
hova smer študija ujemala z našimi 

potrebami, smo študij omogočili. Na 
ta način malo amortiziramo primanj-
kljaj ustrezno izobraženega kadra. 
Izobraževanje obravnavamo tudi kot 
motivacijsko sredstvo. Skozi različne 
oblike formalnega izobraževanja je v 
sedmih letih šlo okoli 100 sodelav-
cev.« 
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O MOŽNOSTIH 
NAPREDOVANJA IN 
NAGRAJEVANJU
»Višja stopnja izobrazbe ne pomeni 
avtomatično tudi vertikalnega napre-
dovanja, tega ni nikjer. Število vod-
stvenih delovnih mest je omejeno, in 
tako bo tudi v prihodnje. Izobraževa-
nje je pomembno zaradi osebnostnega  
razvoja, zato nanj ne smemo gledati 
le kot na izhodišče za napredovanje. 
Zelo pomembno je tudi horizontalno 
napredovanje. Seveda pa pridobiva-
nje dodatnih znanj potencialno pove-
čuje možnosti tudi za različne oblike 
napredovanja.
Na sodelavce, ki so nadgradili svoje 
znanje in izobrazbo, stavim predvsem 
pri odpiranju programov na eksternih 
trgih. Pri teh programih in projektih 
bomo potrebovali strokovnjake, vodje 
projektov in del.
Nagrajevanje je bilo pri merjenju kli-
me ocenjeno najslabše, kar razumem 
kot vedno aktualno temo. V HTZ je 
strošek dela dominantna stroškovna 
postavka v strukturi odhodkov. Vse-
kakor pa je nagrajevanje treba gledati 
večplastno. Sodelavci zlasti na sejah 
sveta delavcev izpostavljajo željo po 
večjem variabilnem delu nagrajeva-
nja, in to idejo zelo podpiram. A treba 
si je natočiti čistega vina. Vodstvo ne 
bo moglo pristati na povečanje mase 
za plače, kar pomeni, da če bo nek-
do dobil večjo plačo, bo drugi dobil 
manjšo. Za to pa je potreben najširši 
konsenz v podjetju, tudi s sindikatom 
in svetom delavcev.
Na drugi strani smo se s Premogov-
nikom Velenje dogovorili, da bomo 
projekt prenove sistema nagrajevanja 
vodili usklajeno v obeh podjetjih ter 
da bomo o smiselnosti morebitnih 
sprememb sistema razpravljali ob 
koncu projekta prenove procesov.
Prepričan sem, da tudi sedanji sistem 
nagrajevanja ni slab, saj omogoča 
dovolj velik manevrski prostor, drugo 
vprašanje pa je, kako ga vodje upora-
bljamo. Če ga dosledno kot motivacij-
ski dejavnik, da torej najboljši dobijo 
nagrado za svoje dobro delo, potem je 
ta sistem dober. Če pa ga uporabljamo 
le kot sredstvo uravnilovke, potem to 
ni dobro. Ampak tega ni kriv sistem 
sam po sebi. Pri še tako dobrem siste-
mu je vedno možnost, da se ga naredi 
še boljšega, bolj fleksibilnega.

Glede višine plač! Prepričan sem, da 
naše plače niso slabe. Ne smemo tudi 
pozabiti, da nudi naš poslovni sistem 
veliko socialno varnost, stabilnost 
zaposlitve, osebnostno rast, dodatno 
izobraževanje ... Vse to je tudi pove-
zano s pojmom nagrajevanje.« 

O ODNOSIH
»Za izboljšanje informiranja – in po-
sledično odnosov - smo letos uvedli 
lastno interno glasilo HTZ Novice, 
intenzivno uporabljamo tudi glasilo 
Rudar, imamo mesečne koordinaci-
je, kolegije na različnih nivojih, seje 
svetov obratov. Vodstvo zelo dobro 
sodeluje s predsednikoma sindikata in 
sveta delavcev in ju redno informira o 
aktualni problematiki. 
Ni preprosto z najpomembnejšimi 
informacijami doseči več kot 1.000 
sodelavcev, ki delajo v različnih pro-
gramih in na razpršenih lokacijah. 
Menim,  da so HTZ Novice dosegle 
svoj namen prenosa osnovnih infor-
macij. 
Vsi drugi kanali informiranja, komuni-
ciranja pa so odvisni od nas. Zavedam 
se, da je pri različni strukturi zaposle-
nih tudi naklonjenost komuniciranju 
različna. Vsak vodja bi moral biti 
dovolj odprt navzven in nuditi infor-
macijsko podporo sodelavcem. To je 
nujno, ker je tako lažje dosegati cilje 
in zasledovati problematiko, njeno 
razreševanje ter bolje razumeti odlo-
čitve vodstva.
Želim, da na drugi strani tudi vsi za-
posleni sami izrazijo željo po informi-
ranju, če jo čutijo. Tudi meni ni nikoli 
težko priti med skupine sodelavcev in 
pojasniti odprta vprašanja. 
Glede na pripombo o večjem upo-
števanju mnenj zaposlenih menim, 
da smo v HTZ v zadnjih letih veliko 

naredili za spodbujanje inovativnosti. 
Pomembno je, da je vsak predlagatelj 
seznanjen s stanjem svojega predloga. 
Ob tem ogromno iniciativ, predlogov 
za izboljšanje dela poteka samoinici-
ativno in menim, da mora vsak vodja 
imeti posluh za vsakega svojega sode-
lavca ter se pogovarjati o izboljšanju 
načinov dela, odpravljanju težav.
Za tak način dela naše vodje tudi iz-
obražujemo. Zavedam pa se, da je to 
proces, ki ne gre od danes na jutri, teh 
delavnic je še premalo, vendar sem 
prepričan, da se odnosi izboljšujejo.«

O ORGANIZACIJI DELA
»HTZ deluje 8 let. Dolgo časa je imel 
funkcijsko organiziranost. Leta 2004 
pa smo se reorganizirali v tri divizije. 
To je prispevalo k večji transparentno-
sti in lažjemu obvladovanju. Prednost 
in hkrati problem HTZ je v pestrosti 
programov. Ob tem je težko postaviti 
kriterije uspešnosti, saj so programi, 
ki delajo izključno za Premogovnik 
Velenje, neprimerljivi s programi, ki 
si morajo zaslužek iskati na eksternem 
trgu.
Sedaj so programi razvrščeni po svo-
jih posebnostih in prepričan sem, da 
smo od leta 2004 do danes naredili 
velik korak naprej pri odzivnosti na 
potrebe kupcev in obvladovanju dela. 
Seveda pa se da še marsikaj narediti, 
saj se moramo razmeram v sistemu in 
na trgu prilagajati nenehno.
V HTZ se veliko pogovarjamo o pra-
vicah, zaključna zanka pa je, da se je 
treba pogovarjati tudi o dolžnostih. 
Glede na poznavanje klime v podjetju 
sem prepričan, da so naši ljudje delov-
ni, zadovoljni in zelo pripadni. Takšni 
zaposleni ustvarjajo uspešno podjetje, 
seveda pa moramo za to vsi prispevati 
svoj kamenček v mozaik.«            d.j.
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V ŠALEŠKI DOLINI IMAMO 
DOBRO PITNO VODO
Mestna občina Velenje, MIC in HTZ IP so 28. novembra organizirali konfe-
renco z naslovom Čista voda!? Na njej so bile predstavljene aktualne vsebi-
ne, povezane z vodo, v Sloveniji in posebej v Šaleški dolini. 

Namen konference je bil spodbuja-
nje sodelovanja med izobraževalni-
mi in proizvodnimi organizacijami, 
zato so med občinstvom bili ekologi, 
predstavniki vodstev podjetij, javnih 
zavodov in tudi dijaki ŠCV. 
Zelo zanimivo uvodno predavanje je 
imel prof. dr. Milenko Roš iz Kemij-
skega inštituta Ljubljana, ki je pred-
stavil svetovne in slovenske podatke 
o razpoložljivosti in čistosti voda. 
Med drugim je povedal, da v Sloveni-
ji dobimo v vodovode 96,5 odstotka 
uporabne vode iz podtalnice, zato je 
zelo pomembna skrb za čistočo teh 
virov. Postregel je z veliko podatki 
o bioloških in kemijskih lastnostih 
vode, vplivih onesnaževanja na vo-
dne vire in načinih čiščenja. 
V nadaljevanju konference so bili 
predstavljeni konkretni projekti, s 
katerimi smo v zadnjih letih v Šale-
ški dolini izboljšali uporabno vodo, 
uredili čiščenje odpadnih voda, 
zmanjšali negativne vplive industri-
je na vse vrste vod – skratka dosegli 
izredno dobre uspehe, in tako lah-
ko, po besedah predavateljev, trdi-
mo, da v Velenju pijemo čisto vodo. 
»Prebivalcem Šaleške doline ni treba 
kupovati ustekleničene vode, ampak 
jo lahko brez skrbi pijemo iz pipe!« 
je bila skupna ugotovitev.
Mag. Emil Šterbenk iz inštituta ERI-
Co je predstavil sanacijski program 
Vode, ki ga je MO Velenje začela 
leta 1994 in je zajemal tekoče vode, 
jezera in kanalizacijo. 
Po desetih letih ga je po pregledu 
rezultatov, ki so odlični, spremeni-
la v program varstva voda v porečju 
Pake. Pri njem sodelujejo poleg ve-
lenjske še mislinjska, šoštanjska in 
šmarška občina, TE Šoštanj, Komu-
nalno podjetje Velenje, Premogov-

nik Velenje in Gorenje.
Bernarda Stropnik iz Komunalnega 
podjetja Velenje je predstavila oskr-
bo s pitno vodo v Šaleški dolini in 
sistem kakovosti HACCP v podjetju. 
Skozi predavanje smo se lahko pre-
pričali o zelo dodelanem in skrbno 
kontroliranem sistemu oskrbe s pitno 
vodo ter visoki varnosti in kakovosti 
vodooskrbe v Šaleški dolini.
Mirjam Britovšek iz MO Velenje je 
predstavila centralno čistilno napra-
vo Šaleške doline, in sicer vse od iz-
bora tehnologije čiščenja, zahtevne-
ga postopka pridobivanja evropskih 
sredstev za to veliko investicijo do 
podrobnejše predstavitve sistema 
čiščenja oziroma delovanja čistilne 
naprave. 
Najpomembnejši pa so vsekakor bili 
podatki, ki dokazujejo visoko sto-
pnjo in kakovost čiščenja in veliko 
razbremenitev okolja.
Sklepno predavanje sta imela Bojan 

Voh in Peter Hudournik iz HTZ, ki 
sta predstavila projekt nanočistilnih 
filtrov za vodo AquaVallis, ki smo 
ga v Rudarju že podrobneje predsta-
vljali.
Bojan Voh je ob koncu povzel tudi 
zaključke konference, ki so:
- v Šaleški dolini imamo dobro pitno 

vodo,
- pri zagotavljanju zdrave pitne vode 

imamo izdelane projekte z jasnimi 
cilji,

- v dolini so bili v desetih letih na-
rejeni zelo pozitivni premiki pri 
ravnanju z vodo,

- razvijamo programe, ki lahko pi-
tno vodo še izboljšajo, predvsem 
ogroženim skupinam ljudi, 

- projekti kažejo na sistematično in 
dobro delo glede oskrbe prebival-
stva s pitno vodo.

Diana Janežič

Med občinstvom so bili ekologi, predstavniki vodstev podjetij, javnih 
zavodov in tudi dijaki ŠCV. 
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FILTRI AQUAVALLIS SO 
DOBRODOŠLI NA TRGU!
Dr. Milenko Roš, vodja laboratorija za kemijo in biologijo v Kemijskem in-
štitutu, je bil eden od predavateljev na konferenci o čisti vodi, s HTZ IP pa 
sodeluje pri projektu AquaVallis. 

Ob tem tudi poučuje; na Univerzi na 
Primorskem je profesor na Fakulteti za 
znanosti v okolju, sodeluje pa tudi s 
Fakulteto za kemijo in kemijsko tehno-
logijo Univerze v Ljubljani ter Fakulte-
to za strojništvo Univerze v Mariboru. 
Je pravi za odgovore na vprašanja o 
kvaliteti vode v Sloveniji.
Rudar: »Kakšno vodo imamo v Slo-
veniji?«
Roš: »V povprečju in v primerjavi z 
Evropo imamo v Sloveniji zelo do-
bro vodo. Ni pa enako dobra v celi 
Sloveniji, saj je onesnažena podtal-
nica z nitrati in fitofarmacevtskimi 
sredstvi predvsem v Prekmurju, del-
no na Ptujskem polju, v Celju.
To nas lahko skrbi, hkrati pa že po-
tekajo projekti, da bi to stanje izbolj-
šali. V novembru smo pri našem in-
štitutu zagnali projekt denitrifikacije 
podtalnice, v katerega bi radi vklju-
čili tudi uporabnike.«
Rudar: »Ali imamo v Sloveniji do-
volj vode?«
Roš: »Dovolj, a znova ni enakomer-
no razporejena. Poleti sta zaradi 
suše zelo problematična primorski 
in prekmurski del. V slednjem sicer 
imamo Dravo in Muro, a ti dve reki 
sta onesnaženi.«
Rudar: »Kdo najbolj onesnažuje 
vode – kmetijstvo, industrija?«
Roš: »Če gledamo odpadne vode, 
kar je moje ožje strokovno področje, 
precejšnji del k onesnaženju prispe-
va prebivalstvo. Na tem področju 
smo z izgradnjami čistilnih naprav 
naredili pomembne korake k izbolj-
šanju vod. 
Tudi veliko industrije že uporablja 
različne načine predčiščenja in či-
stilne naprave. Zakonodaja je pri 
tem zelo jasna, zahteva namreč, 
da je treba industrijsko vodo pred 

spuščanjem v vodotok do določene 
mere očistiti, sicer je treba tovarno 
zapreti. Takse za onesnaževanje 
vode pri nas veljajo že od leta 1965, 
vsako leto pa je zakonodaja ostrejša 
in od leta 2008 se bo bolj izplačalo 
vodo čistiti, kot pa plačati takso.«
Rudar: »Kako ocenjujete sanacijski 
program, ki smo ga v Šaleški dolini 
začeli leta 1994 in je zdaj prešel v 
drugo fazo?«
Roš: »Ob predstavitvi mag. Šterben-
ka sem bil zelo pozitivno presene-
čen. Razmere v Šaleški dolini sicer 
nekoliko poznam, saj sodelujem s 
Komunalnim podjetjem, HTZ IP, z 
Esotechom. Ljudje, ki delajo pri teh 
projektih, so zelo vestni, opravljeno 
je bilo veliko delo; tega ni povsod v 
Sloveniji.«
Rudar: »Slišali smo, da imamo v Ve-
lenju, zahvaljujoč delu Komunalne-
ga podjetja, zelo dobro vodo. Kako 
pa nam lahko pri tem koristijo filtra-
cijski sistemi AquaVallis?«
Roš: »Obe zadevi se zelo dobro do-
polnjujeta. Komunalno podjetje je 
predstavilo svoje zelo kakovostno in 
skrbno delo pri zagotavljanju čiste 
pitne vode do vodovoda uporabni-
ka. Od tam naprej pa je vloga filtra-
cijskih sistemov, da pri posameznih 
uporabnikih, ki imajo staro, slabo 
vodovodno napeljavo, zagotovijo 
čisto vodo.
Prodor HTZ s programom AquaVal-
lis na tržišče ne bo pretežno v Ve-
lenju, temveč na drugih trgih, tako 
v Sloveniji kot po Evropi, kjer imajo 
ponekod velike težave z zagotavlja-
njem čiste pitne vode. Prav tako so 
možnosti za prodajo filtracijskih sis-
temov za izredne razmere.«
Rudar: »Kako se je začelo vaše so-
delovanje s HTZ?«

Roš: »Naše sodelovanje se je začelo 
na njihovo pobudo, ko so me poi-
skali in prosili za analize vod, preči-
ščenih z nanofiltri. Naše sodelovanje 
je idealno. Vsak ve, kaj mora naredi-
ti in kaj lahko. Za nekatere analize 
smo skupaj poiskali tretje partnerje, 
da smo vsi prepričani v kakovost na-
šega dela. To pa je najpomembnejše 
– zaupati v dobljene rezultate, stati 
za podatki.
Izdelke AquaVallis ocenjujem zelo 
pozitivno in kot dobrodošle na trgu. 
Posebej filtre za plastenke, ki preči-
stijo vodo, ki jo imamo na voljo na 
potovanjih, izletih. Mnoge studenč-
nice že dolgo niso več to, za kar jim 
imamo, torej čista, najčistejša voda. 
Da ne omenjam pitja vode iz drugih 
zajetij ali drugje po svetu. 
Filtracijski sistem AquaVallis smo in-
stalirali tudi v našem inštitutu.«

Diana Janežič

Dr. Milenko Roš
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PLP TUDI Z NOVIMI LASTNIKI 
USPEŠNO DELUJE
Leto 2007 je bilo za podjetje PLP polno aktivnosti, ki so prinesle vrsto spre-
memb v vse oblike delovanja podjetja.

IZ POVEZANIH DRUŽB

Spomladi se je z odprodajo večin-
skega dela lastništva Premogovnika 
Velenje spremenila lastniška struktura 
podjetja. 26-odstotni delež je ohranil 
Premogovnik Velenje, novi lastniki 
pa so Slovenijales Natura, d.o.o. s 
24,67-odstotnim deležem, Mins No1 
s 24,67-odstotnim deležem in BELL, 
d.o.o. s 24,66-odstotnim deležem. 
Vizija podjetja je postati eno najbolj-
ših žagarskih podjetij v slovenskem 
prostoru z zelo jasno prepoznavno 
blagovno znamko, poslanstvo pa dol-
goročna celovita ponudba žaganega 
lesa, palet in biomase ter tako dol-
goročno zadovoljevanje želja naših 
kupcev. 
Ker smo v podjetju stalno aktivni, se 
odzivamo na tržne razmere, iščemo 
tržne niše ter razvijamo podjetje za pri-
hodnost, smo pripravili razvojni projekt 
za dopolnitev ponudbe naših izdelkov 

– dolžinsko spojen skoblan les, ki bo 
predstavljal večjo dodano vrednost. 
Vrednost investicije je ocenjena na 1,5 
mio EUR. Izdelek smo ocenili kot do-
bro tržno priložnost, saj na slovenskem 
trgu še ni večjega proizvajalca takšnega 
lesa, ki se uporablja predvsem v mon-
tažni gradnji, gradnji bio, lesenih in pa-
sivnih hiš, katerih trend gradnje vsako 
leto vztrajno raste. 
Projekt je v fazi odločitve pri lastnikih 
in pridobivanju gradbenega dovoljenja 
(prilagoditev hale za proizvodnjo pa-
let). Prav tako pripravljamo dokumen-
tacijo za morebitno prijavo na primer-
ne razpise Slovenskega podjetniškega 
sklada za pridobitev sredstev EU. 

MERJENJE ZADOVOLJSTVA
Merjenje zadovoljstva zaposlenih je 
v mnogih podjetjih standardni posto-
pek, ki ga kadrovska služba izvaja sa-

mostojno ali kot del projekta. V pod-
jetju PLP smo letos prvič analizirali 
zadovoljstvo zaposlenih. Vsak vodja 
se mora zavedati, da bo delavec, ki 
se dobro počuti na delovnem mestu, 
ki mu delovno vzdušje ustreza in je 
tudi primerno motiviran za svoje delo, 
praviloma dosegal boljše rezultate pri 
svojem delu in posledično prispeval k 
boljšim končnim ciljem podjetja. 
Zato je treba zaposlene učinkovito 
vključiti v poslovna dogajanja. Ni do-
volj, da jih samo razumemo, temveč 
jih je treba spoštovati in znati vključiti 
v načrtovanje in izvajanje različnih 
akcij. 
Zaposleni v PLP smo najbolj zadovolj-
ni s trditvama: delovni čas je ustrezen 
in z  nadrejenim se razumem in se lah-
ko pogovorim o težavah na delovnem 
mestu. Najmanj pa smo zadovoljni s 
trditvama, da vodstvo upošteva pre-
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dloge zaposlenih pri sprejemanju 
odločitev in poslovanju ter da so za-
posleni nagrajeni v skladu z rezultati 
svojega dela.
 
INVESTICIJE
Vsi, ki kakorkoli spremljamo dogaja-
nja v naravi, ugotavljamo povečano 
število podlubnikov oziroma lubadar-
jev v slovenskih gozdovih. Letos mi-
neva peto leto, odkar so se v sloven-
skih gozdovih namnožili podlubniki. 
Podlubniki ne zalegajo zgolj v oslabe-
lo stoječe drevje. Tudi ves sveže po-
sekan, neolupljen les ter les v lesnih 
skladiščih in žagah predstavlja ideal-
ne razmere za razmnoževanje. Zara-
di teh vzrokov in direktiv Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no za zatiranje podlubnikov (Ur.l. št. 
52/2005) smo se v letu 2005 v PLP od-
ločili postaviti lupilno krojilno linijo. 
Letos smo skupaj z izvajalcem del 
HTZ pri projektu pričeli s poskusnim 
zagonom lupilno krojilne linije. Z njo 
v prvi vrsti spoštujemo vse direktive 
Ministrstva za kmetijstvo in gozdar-
stvo glede zatiranja podlubnikov, obe-
nem pa nam omogoča dobavo daljših 
hlodov, lupljenje hlodovine, koordi-
nacijo in sinhronizacijo proizvodnih 
procesov s potrebami proizvodnje v 
žagalnici. 
Lupilno krojilna linija je popolnoma 
avtomatizirana, saj se hlodovina avto-

matsko dozira v lupilni stroj, merilna 
zavesa natančno izmeri volumen hlo-
da in določi, po kakšnem protokolu se 
bo le-ta skrojil ter sortiral v primeren 
sortirni boks. Upravljalec linije skrbi 
za nadzor in izločevanje neustrezne 
kvalitete hlodovine. Vrednost investi-
cije znaša 410.000 EUR.
 
POTRJENO KAKOVOSTNO 
DELO
V oktobru so presojevalci inštituta SIQ 
opravili redno letno presojo sistema 
vodenja kakovosti. Ugotovitve pre-
soje so bile, da so procesi vodenja in 
realizacije strokovno obvladovani, kar 
dokazujejo dobri poslovni rezultati in 
visoke ocene o zadovoljstvu odjemal-
cev. 
Presojevalci niso ugotovili neskladno-
sti z zahtevami standarda, so pa podali 
priporočila, ki jih bomo upoštevali kot 
priložnost za izboljševanje učinkovi-
tosti sistema vodenja kakovosti. 
S ciljem razvoja sistema vodenja kako-
vosti, v smislu nove dodane vrednosti, 
podjetje sodeluje v pilotnem projektu 
samoocenjevanja po modelu odlično-
sti EFQM, ki ga vodita Ministrstvo za 
gospodarstvo RS in Slovenska funda-
cija za poslovno odličnost (SFPO) v 
sodelovanju z agencijo JAPTI. Delo 
pri projektu smo pričeli v letu 2006 z 
izobraževanjem, nadaljevali pa letos 
s samooceno in izdelavo akcijskega 

načrta. 
Smo pri zaključku tretje stopnje pro-
jekta, v kateri prek radar matrike pre-
verjamo izvedene izboljšave za vse 
dejavnike in rezultate. Ocenjevalci 
fundacije SFPO bodo preverili reali-
zacijo izboljšav in v zaključnem poro-
čilu ugotovili stopnjo napredka. 
Projekt bo predvidoma zaključen v 
prvi polovici leta 2008, rezultati pa 
razglašeni v sklopu vsakoletnega Fo-
ruma SFPO 2008 in EFQM konferen-
ce zmagovalcev.
Ocenjujemo, da bomo poslovno leto 
2007, kljub velikim težavam na podro-
čju zagotavljanja potrebne količine in 
kvalitete lesne surovine za optimalno 
proizvodnjo, zaključili s pozitivnim 
rezultatom. Tudi letos smo omogočili 
šestim mladim, čakajočim na delo v 
Premogovniku, delo za določen čas.
Naši cilji za leto 2008 so opredelje-
ni v poslovnem načrtu, ki smo ga že 
posredovali našim lastnikom. S 56 za-
poslenimi načrtujemo realizacijo pri-
hodkov v višini 4,7 milijona EUR. V 
povezanih podjetjih (PV, Slovenijales, 
Mins No1) načrtujemo 43 odstotkov 
prodaje, 46 odstotkov bomo izvozili, 
11 odstotkov pa prodali drugim kup-
cem na domačem trgu.
V letu 2008 iskreno želimo obilo 
zdravja in veselja našim zaposlenim 
ter uspeha poslovnim partnerjem.

Kolektiv podjetja PLP
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SKUPŠČINA POTRDILA 
NAČRTE TRC JEZERO 
22. novembra je potekala redna seja skupščine družbenikov podjetja TRC Je-
zero. Na njej so izvolili novega predsednika skupščine, to je dr. Milan Medved, 
in podaljšali mandat sedanjemu direktorju mag. Alešu Dremlu za tri leta.

IZ POVEZANIH DRUŽB

Pregledali so poslovanje družbe v 
letu 2007 in ugotovili, da so rezultati 
dobri in da bo družba letos poslova-
la pozitivno. 
Njihova največja letošnja prireditev 
z velikim učinkom je bilo srečanje 
zaposlenih v Mercatorju, saj so v 
enem dnevu gostili okoli 20.000 
udeležencev, ki so obiskali tudi Mu-
zej premogovništva, Muzej Velenje 
in mesto. Prireditev so organizirali 
skupaj s podjetjem BIRT in dobili 
zelo dobre odzive naročnika. Prav 
tako velika prireditev je tradicional-
ni Pikin festival.
»Ti prireditvi najbolj pokažeta veli-
ko možnost izrabe prostora našega 
centra in izvajanja raznolikih vsebin 
v enem ali nekaj dneh,« poudarja 
mag. Dremel.
Žal jim v juniju prvič organizirani 
Mastodont fest ni uspel tako, kot so 
načrtovali, saj sta bili dobro obiskani 
le prva in zadnja prireditev, družinski 
dan in noč ob jezeru, na turbo masta 
žuru in žuru z elektronsko glasbo pa 
je bilo malo obiskovalcev. 
»Delno morda tudi zato, ker je bilo 
treba plačati vstopnino, česar obi-
skovalci TRC Jezero niso vajeni, me-
nim pa tudi, da se tako velike pri-
reditve morajo prijeti,« je prepričan 
mag. Dremel.
Ob teh velikih prireditvah so orga-
nizirali tudi množico manjših, tako 
rekreativnih, športnih kot zabavnih. 
Ob vsem so poskrbeli za boljšo in-
frastrukturo centra – za prireditve-
ni prostor ob restavraciji Jezero so 
vgradili nov električni priključek z 
močjo energije za največje priredi-
tve, in s tem rešili kopico logističnih 
težav, obnovili so reflektorje, opra-
vljali redna vzdrževalna in očišče-
valna dela na športnih igriščih.

PRIDOBITEV - TURISTIČNA 
AGENCIJA
Na seji skupščine so obravnavali tudi 
osnutek plana za leto 2008, v kate-
rem so predvidene glavne aktivnosti 
in investicije. 1. januarja preidejo 
pod okrilje TRC Jezero turistična 
agencija GOST in tri v njej zaposle-
ne sodelavke. Dremel pričakuje, da 
bodo tako bolj izkoristili sinergične 
učinke rekreativno-prireditvene de-
javnosti in turistične dejavnosti. 
Osnovna naloga agencije bo priva-
bljanje gostov v Šaleško dolino ozi-
roma na prireditve in v objekte TRC 
Jezero, predvsem v avtokamp in Mu-
zej premogovništva.
Z MO Velenje bodo uredili prostor 
nekdanjega Turističnega jezera kot 
stalni prireditveni prostor. V ta na-
men bo postavljen večji oder s po-
trebno infrastrukturo, to je sanita-
rijami, garderobami in tuši, kar bo 
namenjeno tudi kopalcem v Velenj-

skem jezeru. Skupščina je sprejela 
sklep za objavo javnega natečaja za 
zbiranje idejnih zasnov, gradnja na-
črtovanih objektov pa naj bi se zače-
la v letu 2009.
Družba BTC ni uspela pridobi-
ti sredstev iz evropskih skladov za 
načrtovani projekt sprostitveno-za-
baviščnega centra, sprva znane-
ga pod imenom Vodni park. Sedaj 
poteka novo projektiranje, ki naj bi 
zasnovalo racionalnejši objekt, za 
katerega pa je treba pridobiti novo 
gradbeno dovoljenje. Dobili naj bi 
ga v začetku leta 2008 in nato za-
čeli z gradnjo. V objektu je še ve-
dno predvidenih 12 stez za bovling, 
8 miz za biljard, 7 savn z wellness 
programom in fitnes center, odprtje 
objekta pa je predvideno konec leta 
2008.
Skladno z omenjenim projektom je 
treba premestiti tudi sedanjo čol-
narno, zato je TRC Jezero naročil 
izdelavo projektne dokumentacije. 
Do ureditve vseh dokumentov bodo 
iskali tudi investitorja.
Več aktivnosti bodo prihodnje leto 
usmerili v promocijo in trženje av-
tokampa. Med drugim bodo v njem 
uredili tudi prostor za večje piknike 
oziroma srečanja zaključenih skupin 
v naravi, za kar so že letos zaznali 
precej zanimanja.
Mag. Aleš Dremel vabi predvsem 
vse sodelavke in sodelavce, da so 
čim bolj pogosti obiskovalci TRC 
Jezero, bodisi njegovih rekreacij-
skih ali sprehajalnih površin bodisi 
številnih prireditev: »Pri nas si lahko 
naberete voljo, zdravje in energijo 
za lažje in uspešnejše premagovanje 
vsakdanjih naporov!«

Diana Janežič

Mag. Aleš Dremel
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MUZEJ JE VELENJSKA 
ATRAKCIJA
Ponudbo TRC Jezero zelo dobro dopolnjuje Muzej premogovništva Slove-
nije, ki je njegov sestavni del, zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev in 
vzdrževanja pa organizacijsko spada k Premogovniku Velenje. 

Poleg ogleda stalnih podzemnih in 
nadzemnih zbirk so spomladi letos 
v muzeju pripravili razstavo minera-
lov Pohorja, njeno nadaljevanje pa 
bo razstava mineralov s celega sve-
ta, zbranih v privatni zbirki našega 
sodelavca Jožeta Rihtarja.
Ob tem je bilo v muzeju še več 
zabavnih in družabnih prireditev. 
Najbolj pestro je bilo decembra, ko 
so poleg tradicionalnega nočnega 
ogleda muzeja 4. decembra pripra-
vili dan odprtih vrat in v enem dne-
vu sprejeli 351 obiskovalcev, s kon-
certom Harmonikarskega orkestra 
Barbara, svečanostjo ob 100-letnici 
jamske reševalne službe in dnevu 
sv. Barbare pa predstavili prezivnico 
kot zelo primeren prireditveni pro-
stor za okoli 200 udeležencev. 
Nekoliko so jo preuredili, povečali, 
posodobili pa bodo tudi audio-vizu-
ene pripomočke. 
Med njihovimi obiskovalci so najpo-
gostejši učenci in dijaki, nato pa čla-
ni različnih društev – upokojenskih, 
strokovnih in drugih, predstavniki 
podjetij, skupine turistov. 
Neizrabljeni potencial pa so turisti 
iz tujine, na katere računajo v letu 
2008, ko bo Slovenija predsedovala 
EU in bo v njej več tujcev.
Muzej postopoma ureja svoj status 
pravega muzeja. Zaradi tega in kot 
plod sodelovanja s Tehniškim muze-
jem Slovenije je mag. Aleš Dremel 
novembra pri ministrstvu za kulturo 
opravil strokovni izpit za kustosa, za 
restavratorja pa se izobražuje Stanči 
Videmšek. 
Pomembno je tudi, da je MO Vele-
nje muzeju na junijski seji dodelila 
status muzeja lokalnega pomena. 
Tehniški muzej Slovenije bo v našem 
muzeju pripravil tudi priložnostne 

razstave; za leto 2008 je že napove-
dana razstava o Juriju Vegi, sledile 

pa bodo še E=mc2 in Resljev vijak.
Diana Janežič 

V Muzeju premogovništva Slovenije se vsak dan zvrsti veliko 
različnih skupin obiskovalcev, med drugim tudi takšnih, ki jim obisk 
muzeja popestri sicer delovni obisk v Velenju ali okolici.
Takšna skupina je muzej obiskala tudi 29. novembra, in sicer so to 
bili člani odbora bolnišnic pri združenju zdravstvenih zavodov, ki 
so imeli redno sejo odbora v Topolšici. V muzeju jih je pozdravil 
direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in jim predstavil 
delovanje družbe in njene načrte. Obisk v muzeju sta komentirala dr. 
Vladimir Topler, predsednik odbora, in dr. Darja Vižintin Zupančič, 
direktorica združenja zdravstvenih zavodov. Pohvalila sta urejenost 
muzeja in ga priporočala za ogled drugim.
Ogled muzeja je obiskovalce navdušil. Spoznali so težko delo 
rudarjev nekoč in težke delovne razmere v jami, ki so zahtevne 
tudi danes. Dr. Vladimir Topler je strnil vtise: »Tudi za managerje 
v zdravstvu je pomembno, da spoznavamo gospodarske subjekte 
in njihovo poslovanje. Ker sem bolj kot ne domačin v teh krajih, 
sem toliko bolj vesel uspešnega delovanja in perspektivnih načrtov 
Premogovnika Velenje. Pred leti sem že bil v premogovniku in si 
pridobivanje premoga ogledal »v živo«.«

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE
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LOKALNI EKOLOŠKI AKCIJSKI PROGRAM ZA PLJEVLJO

IZ POVEZANIH DRUŽB

ERICo, d.o.o. je konec novembra sklenil obsežni dve-
letni projekt v črnogorski občini Pljevlja. Direktor in-
štituta mag. Marko Mavec in vodja projekta mag. Emil 
Šterbenk sta program predstavila tamkajšnji občinski 
skupščini.
Občina Pljevlja je tretja največja v Črni Gori, leži na 
skrajnem severu države in meji na Srbijo ter Federacijo 
Bosno in Hercegovino. Z vidika okolja izkazuje občina 
izrazito dvojnost. Osrednji del občine z mestom Pljevlja 
leži v kotlini, v kateri so premogovnik, termoelektrarna 
in industrijski obrati. Zaradi močnega onesnaževanja 
okolja je kotlina razglašeno za ekološko onesnaženo in 
degradirano območje. 
Na drugi strani pa večji del ozemlja občine pokriva 
praktično neokrnjena narava, ki bi s primernimi ukrepi 
lahko postala turistično zanimiva. Program smo pripravi-
li na osnovi podatkov iz literature in rezultatov prejšnjih 
raziskav, delavnic z lokalnim prebivalstvom ter delovnih 
sestankov in intervjujev s predstavniki industrije in z dru-
gimi lokalnimi akterji razvoja. Rezultate smo promovira-
li v lokalnih in nacionalnih črnogorskih medijih, saj smo 
predstavniki ERICa večkrat nastopili na lokalni televiziji 
in radiu in odgovarjali novinarjem različnih časopisnih 
hiš. V okviru projekta smo organizirali obisk predstavni-
kov občine Pljevlja v Velenju in Šoštanju. Gostom smo 
predstavili rezultate programa ekološke sanacije Šaleške 
doline z ogledom TE Šoštanj, Premogovnika Velenje in 
Komunalnega podjetja Velenje. 
Akcijski program temelji na identificiranih okoljskih 

problemih, za rešitev katerih določa posamezne cilje. 
Nadalje predvideva aktivnosti za izboljšanje stanja, rok 
za njihovo izvedbo in nosilce aktivnosti. Obsežno gra-
divo je zbrano v štirih vsebinskih sklopih. Na skupščini 
je bil obširneje predstavljen Akcijski program, drugi trije 
sklopi Program priprave, Naravno okolje in Družbeno 
okolje pa zgolj informativno. Po dveurni razpravi je bil 
dokument sprejet ter projekt s tem tudi uradno in uspe-
šno zaključen.

Martina Pečnik, Emil Šterbenk

Okoljska problematika v občini Pljevlja spominja na 
tisto v Šaleški dolini konec osemdesetih let prejšnjega 
stoletja. Okoljske probleme stopnjuje kotlinska lega 
naselja. Foto: E. Šterbenk, 2006

V zgodovini inštituta ERICo, d.o.o. bo leto 2007 zapisa-
no kot prelomno zaradi pomembnih sprememb, ki so se 
zgodile tako na statusnem kot na delovnih področjih. 
Inštitut so leta 1992 ustanovili kot zavod. Po petnajstih 
letih so ga lastniki preoblikovali v gospodarsko družbo 
(d.o.o.). ERICo je po tej spremembi v 51-odstotni lasti 
Gorenja, Termoelektrarna Šoštanj ima 26, Premogov-
nik Velenje pa 23-odstotni delež. S tem je ERICo postal 
del poslovnega sistema Gorenje, članstvo v tem sistemu 
pa mu odpira nove poslovne izzive ter omogoča še te-
snejše povezovanje z industrijo, ki mu je že doslej bila 
najpomembnejši partner. Glavna razvojna priložnost je 
povezovanje storitev in tržnih moči v področju »Ekolo-
gija«. Seveda inštitut ohranja visoko raven sodelovanja 
z raziskovalno sfero, s številnimi ministrstvi, šolami, z 
lokalnimi skupnostmi, drugimi organizacijami, obrtniki 
in s posamezniki. 
ERICo v letu 2007 praznuje petnajsto obletnico obstoja 
oziroma dvajset let ekoloških raziskav. Leta 1987 so na 
tedanjem Rudarsko elektro-energetskem kombinatu usta-
novili ekološko skupino, katere strokovnjaki smo začeli 
spremljati kakovost okolja v Šaleški dolini. Skupino so 

leta 1992 preoblikovali v zavod ERI-
Co Velenje. To je bil temelj kadrovske 
in prostorske širitve inštituta. Leta 
1999 smo se preselili v novo stavbo s 
sodobno opremljenim laboratorijem 
in ustreznimi pisarniškimi prostori. 
Med prvimi inštituti v Sloveniji smo 
pridobili certifikat po standardu ISO 
9001 in akreditirali laboratorij po SIST ISO 17025. 
Leta 2007 v prostorih, skupne površine okrog 1700 m2, 

dela 59 ljudi. Visoka raven znanja, kakovost storitev, hi-
tra izvedba, celovitost ponudbe reševanja okoljskih pro-
blemov naročnikov ter konkurenčna cena so prednosti 
inštituta ERICo. Več kot tretjino kapacitet usmerjamo v 
ekološke storitve in raziskave na področju energetike, 
vse intenzivneje pa se povečuje delež storitev in raziskav 
za druge naročnike. Celovite okoljske rešitve, ki pripo-
morejo tako k zmanjševanju obremenjevanja okolja kot 
k izboljšanju konkurenčnega statusa naročnikov bodo še 
naprej glavni prodajni artikel, referenca in cilj blagovne 
znamke ERICo d.o.o.  

Emil Šterbenk

ERICO S SPREMEMBAMI OBELEŽIL PETNAJSTLETNICO
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Na ustanovnem sestanku se je zbra-
lo 11 upokojenk in upokojencev, di-
rektor Premogovnika Velenje, pred-
sednika sveta delavcev in sindikata 
ter vodja pravne službe. 
»Zelo sem vesel, da nam je uspe-
lo ustanoviti klub upokojencev. To 
idejo sindikata sem hitro podprl,« je 
dejal dr. Milan Medved. »Prepričan 
sem, da je enkrat na leto, ob dnevu 
rudarjev, premalo, da se srečamo, 
niti takrat nimamo dovolj časa in 
priložnosti za pogovor.
Pri načrtovanju ustanovitve kluba 
smo se odločili, da povabimo nekaj 
upokojencev na ustanovni sestanek, 
sprejmemo ustrezne akte in imenuje-
mo organe kluba, nato pa k včlanitvi 
povabimo vse naše upokojence.«
Nameni kluba upokojencev so med 
drugim združevanje vseh upokojen-
cev, ki so bili kadarkoli zaposleni na 
kateremkoli delovnem mestu v eni od 
družb sistema Premogovnik Velenje, 
skrb za njihovo druženje, sodelova-

nje v različnih dejavnostih, pa tudi 
negovanje rudarske tradicije. Predla-
gani sta dve vrsti članarine, in sicer 
osnovna in dodatna, ki bo upokojen-
cem prinašala tudi ugodnosti, kot jih 
zaposlenim nudi športno društvo. 
Na ustanovnem sestanku so izvolili 
upravni odbor kluba, v katerem so 
Tatjana Krajnc, Franc Druks, Marjan 
Britovšek, Pavel Župevc in Branko 
Mlinšek, predsednik sveta delavcev 
kot vez s Premogovnikom Velenje. 
Upravni odbor je izbral tudi predse-
dnika kluba, to je postal Pavel Žu-
pevc. Izvolili so nadzorni odbor in 
vanj imenovali Kristino Zupanc, Eda 
Krajška in Marjano Borovnik, spreje-
li pa še statut kluba, ki je narejen v 
skladu z zakonom o društvih.  
Kot je povedal Pavel Župevc, bodo v 
letu 2008 z anketnim vprašalnikom 
vse upokojence povabili v članstvo, 
sklicali občni zbor kluba in začeli z 
delom.

Diana Janežič

USTANOVLJEN KLUB 
UPOKOJENCEV
10. decembra se je zgodilo to, kar so mnogi pri-
čakovali, želeli, zahtevali več let. Ustanovljen je 
bil Klub upokojencev Premogovnika Velenje.

Ustanovni člani Kluba upokojencev Premogovnika Velenje.

Rudarji, predvsem upokojeni, ki jim 
rudarski stan veliko pomeni, so tudi 
letošnji praznik sv. Barbare, svo-
je zavetnice, svečano proslavili. V 
Andražu, Vinski gori in na Ponikvi 
so se tamkajšnji rudarji, ki jim je 
ob tej priložnosti posebej v veliko 
čast obleči uniformo, zbrali ob da-
rovanih nedeljskih mašah in po njih 
pripravili še tradicionalno družabno 
srečanje. Posebej svečano je bilo v 
Andražu že v soboto, 1. decembra, 
kjer se jim je pridružil še naš pihalni 
orkester.  
Srečanja so bila znova priložnost 
za obujanje spominov na nekdanje 
delo, odrekanja, vesele in manj ve-
sele dogodke, uspehe v jami in zu-
naj nje. Upokojenim rudarjem se 
pri tem pomenkovanju pridružijo še 
aktivni rudarji pa družinski člani, saj 
»knapovščina« je družinska in druži-
ne so na svoje knape zelo ponosne.
Lepo je, da rudarji ohranjajo tradi-
cijo srečevanja ob sv. Barbari, saj je 
za marsikaterega rudarja to še edina 
priložnost, da se sreča z nekdanjimi 
sodelavci, z njimi spregovori o tem 
in onem, največ pa seveda o Premo-
govniku, v katerem so vsi pustili lep 
del svojega življenja.                 d.k. 

RUDARJI 
POČASTILI 
SV. BARBARO

V Andražu ...

Na Ponikvi ...
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ZGODILO SE JE

SPODBUDA ZA NOVIH 10 LET
Harmonikarski orkester Barbara je v prezivnici Muzeja premogovništva Slovenije 3. decembra s koncertom prazno-
val 10 let delovanja in izdajo prve zgoščenke. Medse so harmonikarji povabili ansambla Spev in Mira Klinca, Fešta 
bend in Rudarski oktet. S svojim nastopom so vsi navdušili več kot 200 poslušalcev, med katerimi so bili tudi župana 
občin Velenje in Šoštanj, direktor Premogovnika Velenje in direktorji povezanih družb ter drugi gostje, ki so jih har-
monikarji povabili kot zahvalo za pomoč pri delovanju. 

Kipec sv. Barbare je vodji orkestra mag. Bojanu Lajlarju izročil dr. Milan Medved. «Ne kot zahvala za preteklih 10 
let igranja, temveč kot spodbuda za naprej!« je ob tem dejal direktor.

Miro Klinc je mentor Harmonikarskega orkestra Barbara. »Postali smo prijatelji, fantje zavzeto delajo in zato se je v 
10 letih dvignil kakovostni nivo njihovega igranja,« je bil zadovoljen.

foto Hans



DECEMbEr 2007|39

GLASUJTE ZA D.J. TEA!
Vsakdo med nami goji poleg svojega dela v podjetju kakšen hobi, je s čim 
zaposlen v prostem času. Nekateri proste ure porabimo za branje, spreho-
de, poslušanje glasbe, drugi imajo mnogo bolj zahtevne konjičke.

Eden takšnih je Teodor Šlehta. Zaposlen je 16 let v elektro 
službi jama kot skupinovodja montaže in vzdrževanja var-
nostno-informacijskega sistema in komunikacijskih naprav 
v jami. To počne v službi, v prostem času pa je D.J. Teo 
– disco jockej. In to že 20 let! Takole preteklost povzema 
Teo: »Začelo se je 1987. leta, ko sem si kupil prvo ozvoče-
nje in do 1991 vrtel glasbo na osnovnih šolah. Nato se je 
zgodila prva prelomnica, ko sem dobil delo v disco klubu 
»S« v Ravnah nad Šoštanjem, kjer sem deloval skoraj eno 
leto. 
Sledila je diskoteka Super- Li Velenje, v katero smo zelo ve-
liko zahajali in je bila mnogo kateremu D.J.-ju zelo zanimi-
va, tudi meni. Žal njen rok trajanja ni bil dolg zaradi takšnih 
in drugačnih razlogov. V njej sem delal le tri mesece. 
Po odsluženi vojaščini me je pot za pol leta zanesla v Do-
bovo pri Brežicah v diskoteko Maksimilijan, ki je bila leta 
1990 v Jugoslaviji izbrana za najboljšo v državi. Do leta 
1995 se nato nisem vezal na nobeno diskoteko, vsake toli-
ko časa pa sem za kakšen večer menjal katerega od prija-
teljev. Večkrat sem vrtel glasbo v disco klubu Duo Šentilj, 
Jacku Petrovče in Inter klubu v Preboldu. 
Druga prelomnica se je zgodila leta 1995. Glasbo sem vrtel 
vsak vikend, in to v disco klubu Puby v Rogatcu pa na dveh 
lokacijah v Velenju, v klubu Saloon, ki je bil v tistem času 
poznan po celi Sloveniji, ter v Mariboru v diskotekah Vien-
na in Masai, ki je sprejela 2.200 ljudi! Po mojem mnenju je 
bil to vrhunec moje kariere. Delati pred takšno množico je 
bilo posebno doživetje. 
Nato je prišla tretja prelomnica. Prebral sem članek zače-
tnika house glasbe, D.J.-ja, ki prihaja iz ZDA, imel pa sem 
ga priložnost videti tudi v živo. To je D.J. Marshall Jeffer-
son, ki je trdil, da D.J. dozori po tridesetem, in to, vsaj kar 
zadeva mene, povsem drži. 
V letu 2005 sem vrtel glasbo v Shake klubu v Velenju. Leto 
2006 mi bo ostalo v posebnem spominu zaradi dela v loka-
lu, ki je poznan v bližnji in daljni okolici, nabit s posebno 
energijo, bolj majhen, a ima zaradi tega poseben čar. To 
je Cafe Salsa v Šempetru. Tam sem vrtel glasbo več kot 
leto dni in še vedno se rad vračam. Letos jeseni pa sem 
dobil priložnost delati v dveh najbolj renomiranih lokalih 
v Sloveniji, to sta Bowling Planeta Tuš v Mariboru in Ce-
lju. Vsako soboto me do nadaljnjega lahko vidite in slišite 
v Mariboru.« Pestra 20-letna zgodovina, h kateri je veliko 
pripomoglo delo na radiu. Najprej pri glasbeni oddaji na 
Radiu Velenje, od leta 2003 pa pri sovoditeljstvu oddaje 
Koroškega radia DJ Company. »To mi je ponudil naš so-
delavec D.J. Mrky in zahvaljujem se mu za vso podporo 
in znanje. Zahvaljujoč programskemu direktorju in vodi-
telju jutranjega programa Radia fantasy Simonu Klanferju 

(Janko) pa od aprila letos zelo uspešno kreiram in vodim 
oddajo Fantasy DJ Show, ki je na programu vsako soboto 
od 21. do 23. ure.«
Teo je od letošnje jeseni eden prvih uradno registriranih 
D.J.-jev v Sloveniji in deluje kot samostojni podjetnik. Nje-
gova kariera pa se še vzpenja. 4. decembra se je uvrstil 
v polfinale prvega Slovenskega neodvisnega glasovanja za 
glasbene nagrade Diamanti -nagrade po izboru poslušal-
cev, ki je podobna Viktorjem. Polfinalno tekmovanje pote-
ka do 4. januarja. Po tem datumu se bodo štirje od osmih, 
ki bodo prejeli največ SMS glasov, uvrstili v finale, ki traja 
do 4. februarja. Podelitev nagrad bo prenašala ena od TV 
postaj. Glasovanje je možno izključno s SMS sporočili.
Teo vas prosi in vabi: »Glasujte zame! Pošljite SMS sporo-
čilo z vsebino DJ G na številko 6400. En glas vas bo stal 
približno 1 EUR. Vse informacije o izboru Diamantov lah-
ko spremljate na spletu na naslovu www.diamanti.si. Hva-
la vsem. Tistim, ki bi želeli postati D.J., svetujem 'Vztrajaj-
te in nikoli ne odnehajte'!  Vsem sodelavcem in njihovim 
bližnjim želim mirne božične praznike, v letu 2008 pa vse 
tisto, česar niso bili deležni v letu 2007. Želim, da bi poslu-
šali veliko dobre in kvalitetne glasbe, kajti glasba pomirja, 
razveseljuje in druži ljudi,« je sklenil Teodor Šlehta. 

D.J. Teo za aparaturami na Bowlingu Planeta Tuš 
Maribor; foto Gregor Zafoštnik
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ZMERNOST JE MATI ZDRAVJA

Trgovine so se spremenile v mravlji-
šča, kjer vlada pravi nemir, saj lju-
dje izbirajo in kupujejo darila. Tri-
je dobri možje – Miklavž, Božiček 
in dedek Mraz bodo tako ponovno 
opravili svoje poslanstvo in nas 
osrečevali, ob tistih najmlajših do 
babic in dedkov. Bomo kot njihovi 
pomočniki našli pravo mero trezno-
sti in ob nakupovanju daril ohranili 
zmernost? Se bomo uspeli izviti iz 
objema potrošništva in morda letos 
poklanjali nekaj, kar smo naredili 
sami? V darila bomo  tako vtkali del 
svojega časa in ga poklonili tistim, 
ki jih imamo radi in nam nekaj po-
menijo. 
Bomo uspeli praznike  preživeti bolj 
zdravo in sproščeno, se umiriti  in 
prepustiti  zadovoljstvu? Bomo našli 
dovolj moči in poguma ter se uprli 
preveliki količini hrane in alkohola, 
neprespanosti in fizični utrujenosti?

ZA MIZO ALI NA SPREHOD?
Pecivo, potica, pečenka in ostale 
boljše jedi so bile včasih na mizi 
samo ob nedeljah in velikih prazni-
kih. Hrane imamo danes pogosto 
preveč. Na jedilnikih se znajde vse - 
od najpreprostejših jedi do izvrstnih 
dobrot. Po hrani in izobilju sodeč, 
bi človek sodil, da je danes praznik 
vsak dan. To pa je hkrati tudi past ali 
izziv – ostati pri vseh teh dobrotah 
trezen in zmeren. 
Kako se premagati in ostati v ravno-
vesju med porabljeno in vneseno 
energijo? Kako uskladiti strukturo 
zaužite hrane, ki naenkrat vsebuje 
preveč sladkorja, maščob in alkoho-

la? Kaj in koliko bomo spravili vase, 
kako bomo zadovoljili oči in želo-
dec, kako in koliko škodovali zdrav-
ju, si nabirali odvečne kilograme in s 
holesterolom mašili žile, je odvisno 
od nas samih. 
Bomo večino praznikov prebi-
li ob klepetu in obloženih mizah, 
ali bomo uspeli izkoristiti čas in se 
odpraviti na sprehod, v hribe ali na 
sneg, je odvisno od naše domišljije 
in zavesti. Tudi od našega samospo-
štovanja in količine zdravega ego-
izma, ki nam veleva, da si velja pra-
znike narediti lepe in zdrave, da se 
bomo sprostili, okrepili, naužili zra-
ka in narave, nabili z novo energijo, 
da bo srce živahnejše in zdravje bolj 
kleno.  

PRAZNIKI ZA DUŠO, 
NE ZA ŽELODEC
Le zakaj bi iz praznikov ponovno 
delali cirkus, v katerem bodo iz-
gubili ves čar! Lepoto  praznikov 
si pričarajmo z odnosi, kramljanji, 
druženjem s prijatelji in sorodniki. 
Za želodčke poskrbimo le toliko, da 
se v njih ne bo naredila pajčevina. 
Alkohola naj bo le za vzorec. Le to-
liko, da nazdravimo, prav nič pa ne 
bo narobe, če bomo nazdravili s so-
kom ali čajem.  
Pravila zdravega življenja moramo 
upoštevati tudi med prazniki. Ne-
smiselno in otročje je ravnanje, ko 
se prek leta trudimo in gradimo la-
stno piramido zdravja, nato pa jo 
med prazniki veselo rušimo. Zato bi 
se morali tudi med prazniki ravnati 
po principih prehrambene in gibalne 

piramide, ki predstavljata normative 
varne zdrave prehrane in primerne 
telesne aktivnosti. 
Telo mora tudi med prazniki dobiti 
optimalno količino vitaminov, ru-
dnin, balastnih snovi, beljakovin, 
ogljikovih hidratov, zdravih maščob 
in ostalih snovi, ki hkrati predstavlja-
jo tudi ustrezno količino energije. 
Neustrezen izbor hrane in prevelike 
količine alkohola močno obremeni-
jo naša prebavila, povzročajo zga-
go, zaprtje, slabost ali napenjanje, 
pogosto pa sprožajo tudi žolčne na-
pade.  
Ob preveliki količini hrane posta-
nem utrujeni, brezvoljni, včasih pa 
tudi razdražljivi. Maščobe, sladkor 
in alkohol, predvsem pa nenadna 
prevelika količinska obremenitev 
prebavil lahko povzroči motečo dri-
sko. Ob vsem tem pa ne smemo po-
zabiti na tehtnico, ki bo ob nekritič-
nem vnašanju kalorij in neustrezni 
telesni aktivnosti vsak dan pokazala 
več. Zato bodimo pri uživanju hrane 
skromni in previdni. 
Izbirajmo jedi iz črne moke. Zaužij-
mo več sadja, zelenjave in žitaric. 
Mesa, sladkarij, alkohola in poživil 
se izogibajmo. Pestra prehrana je 
zdrava, ker manj tvegamo, da bi v 
njej kaj manjkalo. Poskrbimo še za 
zadosten vnos tekočin in ustrezno 
telesno aktivnost.  Tako bo naša 
borba proti dejavnikom tveganja 
uspešna tudi med prazniki, tveganje 
za razvoj bolezni ateroskleroze pa 
manjše.
Posebna skrb naj velja uživanju te-
kočin. Dnevni vnos naj bo 2 litra ali 
več. Ljudje praviloma pijemo pre-

NAJ BODO TUDI 
PRAZNIKI ZDRAVI
December. Moje mesto se je ponovno odelo praznično. Grad se je zavil v 
čarobno modro svetlobo, ki jo nežno sipa nad mesto, dopolnjujejo pa jo 
drobne, igrive, modre lesketajoče snežinke, ki krasijo drevesa ob Šaleški. 
Na Titovem trgu se ponosno šopiri okrašena jelka in naznanja novo leto ter 
čas obdarovanj.



DECEMbEr 2007|41

HEPATITIS A V SRBIJI
Zavod za zdravstveno varstvo Celje obvešča vse, ki boste v praznič-
nih dneh potovali v Srbijo, da je v tej državi zelo razširjen hepatitis 
A, zato priporočajo preventivne ukrepe in zaščito pred boleznijo s 
cepljenjem.
Inštitut za javno zdravje Srbije poroča o pojavu povečanega števila 
obolelih s hepatitisom A. Večina obolelih je iz Niša in Leskovca. Izvor 
okužbe ni znan, virus pa se prenaša prek hrane in neposrednih stikov 
med ljudmi.
Potnikom, ki načrtujejo potovanje v Niš in njegovo okolico, svetuje-
jo poleg stroge osebne higiene še cepljenje proti hepatitisu A. Več 
o tem in o bolezni si preberite na spletni strani www.ivz.si, rubrika 
nalezljive bolezni.
Proti hepatitisu A cepijo Zavodi za zdravstveno varstvo, večinoma na 
podlagi telefonskega naročila. Telefonska številka ambulante za po-
tnike ZZV v Celju je: 03/425-11-22, naročajo med 8. in 12. uro.

malo in telo prepogosto izsušimo. V 
takšnih razmerah je učinek hrane in 
alkohola še bolj neustrezen. V telesu 
se kopičijo prosti radikali in organi-
zem močno opustošijo. Obdobje re-
generacije je ob premajhnem vnosu 
antioksidantov in tekočine predolgo. 
Telo si pa takšnem stresu le težko 
opomore. 

ODPRIMO SREČI SRCE
Poleg prehranske piramide pa bomo  
skrbno pazili tudi na gibalno pira-
mido. Avtomobile bomo puščali 
doma. Namesto dvigal bomo upo-
rabljali stopnice. Izogibali se bomo 
sedenja za mizo ali pred televizor-
jem. Poskušajmo spremeniti utečene 
navade in   druženje ter razgovore 
prenesti v naravo, vtkati med spre-
hode ob Paki, jezeru ali vzpenjanju 
na Jakca. 
Namesto velikih kosov potice sti-
snimo v roke raje nordijske palice. 
Kako hvaležno nam bo telo in srce, 
kako bodo zavriskale žile in pljuča. 
Telesna aktivnost nas bo ubranila 
pred odvečnimi kilogrami ter nekoli-
ko ublažila naše prekrške pri hranje-
nju in pitju. Gibanje na svežem zra-
ku nas bo sproščalo in nam vračalo 
vitalnost ter mentalno svežino, ki ju 
še kako potrebujemo za normalno 

delovanje. 
Zavestno se bomo izogibali prepi-
rov, slabe volje, jeze in ostalih raz-
diralnih misli, čustev in občutkov ter 
negovali pozitiven odnos do življe-
nja. Le tako bodo prazniki lepi, v 
novo leto pa bomo stopili zdravi in 
dobrega počutja.
»Grehi so začimbe življenja,« je 
pred leti modroval znanec. A začim-
be vedno odmerjamo skromno, le 
s ščepci. Naj bo tako tudi z našimi 
grehi med prazniki.

Želim vam mirne praznike, veliko 
užitkov ob krašenju smrečic in ne-
izmerno lepe trenutke ob druženju s 
tistimi, ki jih imate radi. 
V letu, ki ga bomo pisali naslednjih 
366 dni, pa vam želim veliko zdrav-
ja in ljubezni. Sreča nikoli ne priha-
ja sama. Morate si jo močno želeti, 
jo srečati, čutiti  in ji široko odpre-
ti srce, da vam ne pobegne. Bodite 
srečni!

Janez Poles

foto Hans
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Progo so najhitreje, s časom 0:47:40, pretekli člani ekipe 
ŠD Premogovnik 1 (Kaja Rudnik, Primož Vedenik, Igor 
Cvikl in Rok Jovan). Igor Cvikl je dosegel tudi najboljši 
rezultat teka 0:11:10. 
Drugo mesto so zasedli člani ekipe Zorko Team (David 
Zapušek, Tomaž Štinek, Darko Jankovič in Nastja Kra-
mer), tretja pa je bila ekipa Koroška (Jože Mori, Erika 
Juvan, Milan Zupanc in Peter Harnold). Vse tri ekipe so 
v tem vrstnem redu prejele tudi nagrade v kategoriji sku-
pne starosti do 180 let. 
V kategoriji nad skupno starostjo 180 let je zmagala 
ekipa Kajle (Avgust Manfreda, Nataša Prašnikar, Bran-
ko Gornjak in Štefan Robič), druga je bila ekipa Premo-
govnik 2 (Ida Šurbek, Stane Barber, Milan Meža, Stane 
Meža) in tretja ekipa Studenci (Stanko Pritržnik, Sonja 
Mlakar, Tomaž Vok in Branko Vanček). 
Organizatorji so nagradili tudi najstarejšo ekipo nasploh 
– to so bili s skupno starostjo 255 let člani ekipe TS Koro-
ška (Polde Dolenc, Jožica Štiftar, Lojzka Bratuša in Jelka 
Vrbnjak), ki so redni udeleženci rekreativnih tekov po 
Sloveniji.

DRUŽENJE IN REKREACIJA
Zmago ekipe ŠD Premogovnik 1 je komentiral njen član 
Primož Vedenik, ki je bil tudi pobudnik udeležbe na 

teku in je sestavil ekipo. Vanjo je, zelo načrtno, s ciljem 
uvrstitve med prve tri ekipe, vključil dva člana atletskega 
kluba Velenje, to sta Kaja Rudnik in Rok Jovan, ki je bil 
letos 9. na mladinskem svetovnem atletskem prvenstvu. 
Zato zanju proga ni bila zahtevna, za Primoža pa malo 
bolj, saj je rekreativni tekač.
Lani je bila ekipa, v kateri je tekel Primož, med prvimi 
desetimi, s čimer so bili tudi zadovoljni, saj je, kot je 
dejal, na prvem mestu druženje. Letos so bili poleg tega, 
da so bili najhitrejši, tudi najmlajši v skupnem seštevku 
do 180 let. Organizacijo teka so vsi pohvalili in upajo, 
da bo Barbarin tek res postal tradicionalni.
Medalje in kipce sv. Barbare sta podelila direktor Premo-
govnika Velenje dr. Milan Medved in predsednik špor-
tnega društva Ludvik Golob. 
Dr. Medved je pohvalil takšne rekreativne prireditve, ki 
združujejo ljudi iz različnih koncev Slovenije in različ-
nih starosti. »Pomembna sta druženje in rekreacija, ki 
pomagata premagovati vsakdanje napore in strese,« je 
poudaril. Čestital je organizatorjem, ki so letos uspeli 
privabiti več kot 170 tekačev, ter priporočil sodelavcem, 
da se udeležijo 4. Barbarinega teka decembra 2008.

Diana Janežič

Športno društvo Premogovnika Velenje je v nedeljo, 2. decembra, izvedlo 
3. tek sv. Barbare, zaščitnice rudarjev. Štafetnega teka mešanih štiričlanskih 
ekip se je udeležilo rekordno število 43 ekip oziroma 172 tekačev iz cele 
Slovenije. Vsak tekač je moral preteči 3,2 km ob Škalskem jezeru. Tek je bil 
odlično organiziran, udeležba pa je presenetila tudi organizatorje, saj se je 
lanskega teka udeležilo za polovico manj ekip in tekačev.

Na predajah je bilo živahno in napeto. Zmagovalna ekipa ŠD Premogovnik 1 – od leve Igor 
Cvikl, Rok Jovan, Kaja Rudnik, Primož Vedenik.
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ROBI KOLAR 
ODLIČEN!
Kot že nekaj let zapored se je naš sodelavec Robi 
Kolar tudi letos udeležil nekaterih pomembnih 
tekmovanj na državni in svetovni ravni v body-
buildingu.
Za razliko od prejšnjih let pa se je letos odločil, 
da bo tekmoval na poletnih tekmah, ki so bile v 
juliju. Na svetovnem prvenstvu v Sapriju, Italija, 
je v srednji kategoriji (od 173 do 178 cm) dosegel 
4. mesto, dva dni kasneje pa je bil na evropskem 
prvenstvu v Rossanu, prav tako v Italiji, v isti ka-
tegoriji drugi.
Posebej pa se je pripravljal na jesenska tekmo-
vanja, saj imajo zanj dodatno vrednost, kajti od-
vijajo se pred domačim občinstvom in prijatelji, 
ki ga spremljajo in spodbujajo skozi celo sezono 
priprav. Tako je 21. oktobra tekmoval na odprtem 
državnem prvenstvu v Kopru. Na državnem pr-
venstvu je v srednji kategoriji zmagal, na odprtem 
prvenstvu pa je bil drugi.
Letošnje priprave na tekmovanja, in s tem stroga 
dieta, so trajale skoraj celo leto, zato je Robi zelo 
hvaležen vsem, ki mu pomagajo, ga spodbujajo. 
Največja zahvala velja njegovi partnerki Romani, 
brez katere, je prepričan, vseh teh uspehov ne bi 
zmogel. Vsem prijateljem želi »srečno« in vse do-
bro v letu 2008! 

KOŠARKA

Konec novembra je potekalo tekmovanje Premo-
govnika v košarki trojk za leto 2007. Rezultati! 
1. Elektro montaža sever /Resnik, Štumpfel, 
Mevc, Softič/, 2. Transport /Korelc, Maličevič, 
Tajnik, Meh, Rednjak /, 3. Priprave /Joldič, Me-
mič, Kuzman, Kožar, Dobrovolec/, 4. SSJ 3 /
Plaskan, Robida, Golob, Črep/, 5. HTZ ESTO /
Štaher, Jalušič, Hudournik, Švajgl/, 6. Skupne 
službe /Roškar, Papež, Golob, Hrast, Purnat/, 
7. Zračenje /Meh, Kamenik, Marko, Sevšek, Ka-
drič/, 8. SSJ 2 /Movh, Gostenčnik, Vogrin/, 9. 
Vodovod jug /Ledinek, Pritržnik, Efremov, Pej-
kunovič, Koštomaj/, 10. Proizvodnja /Plešnik, 
Zaponšek, Kočnik/.

ŠPORTNO DRUŠTVO VABI NA 
ŠPORTNI DAN NA GOLTEH 

v petek, 28. decembra
- smučanje, družabne igre,
- smučarske karte s 30-odstotnim popustom, 
- za hrano in pijačo bo poskrbljeno, 
- prijavnina 2,5 EuR.

Prijave in dodatne informacije do četrtka, 20. 
decembra, na sedežu društva ali po telefonu 
899-6424 ali int. 1820.
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ČESTITKE

PLAN IZLETOV ZA PLANINSKO SEKCIJO 
PREMOGOVNIK VELENJE ZA LETO 2008

Datum Akcija Težavnost Višina (m) Vodniki

26. 1. Vinskogorska pot 2.del lahka 970 Tone Žižmond, 
Primož Strniša 

15. 3. Meškova pot lahka Marjana Borovnik 

24. 3. Velikonočni pohod Oplotnica - Trije kralji lahka 1517 Zinka Ribič, 
Primož Strniša 

19. 4. Goli vrh lahka 1788 Franc Maršnjak, 
Tomi Praprotnik 

17. 5. Galetovec lahka 1265 Franc Maršnjak, 
Tomi Praprotnik 

14. 6. Pohod bosih na Goro Oljko lahka 734 Matej Bertelovič 

21. 6. Vajnež - Stol - Vrtača 2 dnevni izlet zahtevna 2236 Husein Djuherič, Zinka Ribič, 
Marjana Borovnik 

25. 7. Škrlatica 2 dnevni ali Ojstrica zelo zahtevna 2350 Husein Djuherič, Tone 
Žižmond 

 9. 8. Tujina lahka Marjana Borovnik 
21. 9. Loško - Zbelovska planinska pot lahka Marjana Borovnik 

18. 10. Sleme - Tamar lahka 1911 Franc Maršnjak, 
Tomi Praprotnik 

15. 11. Izlet v neznano lahka Zinka Ribič, 
Tone Žižmond 

26. 12. Štefanov pohod lahka 1110 Marjana Borovnik, Husein 
Djuherič 

V letu 2008 bo Nogometni klub Rudar prazno-
val 60 let delovanja. Vabimo vas, da praznujete z 
nami in spodbujate vse naše selekcije k čim bolj-
šim rezultatom.
Dobre rezultate pri delu in v življenju pa želimo 
tudi vsem zaposlenim v skupini Premogovnik Ve-
lenje ter zdravja, sreče in zadovoljstva!

NK Rudar

Dnevi res hitro nam bežijo.  
Vendar škode ne storijo.  
Ali se nam je uresničila želja, 
Tista, ki k uspehu pelje?  
Izziv za nas naj bo prihajajoče leto,  
S športom in z uspehi naj ves čas bo prežeto!  
Obdari naj vsakega z blagostanjem in zdravjem,  
Čustva poglobi naj med novoletnim slavjem! 
 
Obilo radosti naj vsakomur prinese,  
Sproščenost, radoživost v srca naj zanese!  
Eure iz ednine pretvori naj v množino,  
Med ljudmi naj širi ljubezen in toplino!
Vesel božič in srečno novo leto 2008 vam želi špor-
tno društvo poslovnega sistema Premogovnik Velenje

❄

❄

❄

❄
❄
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- 21. decembra bodo delavci 1. izmene prišli na delo ob 
običajni uri, območje podjetja pa bodo - razen dežurnih 
delavcev in tistih, katerih prisotnost je nujna po planu 
vodstva - zapustili med 12. in 12.15. Izvoz za jamske 
delavce v 1. izmeni se bo začel ob 12. uri.
- Tradicionalna rudarska malica, z razvedrilnim progra-
mom in nagovorom direktorja dr. Milana Medveda, bo 
za delavce vseh delov Premogovnika, ki bodo prišli na 
delo v prvi izmeni, v Beli dvorani, in sicer od 12. do 
14. ure. V tem času bo okrepljen prevoz z avtobusi na 
relacijah NOP - Bela dvorana in Bela dvorana – Velenje 
mesto (po običajni delavski progi).
- Delavci 2. in 3. izmene bodo v petek, 21. decembra, 
prišli na delo ob 14. uri. Izvoz za delavce jamskih delo-
višč se bo začel ob 20. uri. Tudi zanje bo skupna malica, 
s programom in nagovorom direktorja, v Beli dvorani, 
trajala pa bo od 20. do 22. ure. Režim prevozov z avto-
busi bo enak kot dopoldan, primestni avtobusi z izho-
diščnih postaj Premogovnika pa bodo odpeljali predvi-
doma ob 22. uri.
- Bloke za malico smo dobili v kuvertah z izplačilom 
novembrske plače.
Vabljeni, da v Beli dvorani preživite nekaj uric zadnjega 
delovnega dne s sodelavci in si zaželite vso srečo v letu 
2008!

SKUPAJ SE 
POSLOVIMO 
OD LETA 2007!
Letošnji zadnji delovni dan bo v pe-
tek, 21. decembra. Že vrsto let se na 
zadnji delovni dan zberemo v Beli 
dvorani in se v prijetnem razpolože-
nju poslovimo od sodelavcev in de-
lovnega leta. Naj bo tudi letos tako!

Podjetju in sindikatu se zahvaljujem za denarno 
pomoč pri odpravljanju posledic poplave.

Dominik Zabukovnik

❄

❄ ❄
❄

❄
❄

ZAHVALA

OB TRAGIČNI IZGUBI DRAGIH
ZVONKA IN MARIA DIVKOVIČA
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO 
PREMOGOVNIKU VELENJE, SINDIKATOMA 
PREMOGOVNIKA IN HTZ TER SLUŽBI 
VAROVANJA HTZ ZA IZREČENA SOŽALJA, 
DAROVANO DENARNO POMOČ IN SVEČE.

Z ŽALOSTJO V SRCU 
ZORA IN DARIO DIVKOVIČ
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AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ
PRIVRŽENEC

KDOR 
KAJ 

RAZNAŠA

SLOVENSKI
TENORIST
DARIAN

IZOBRA-
ŽEVALNA 

USTANOVA
MATERIJA

EMILIO
ESTEVEZ

ENKRATNO 
ZAJETJE ZRA-
KA V PLJUČE

INKOVSKI 
VLADAR

MOŠT IZ 
LESNIK

OTON
ŽUPANČIČ

ŠTEVILO, 
KI IMA NA-
TANKO DVA 
DELITELJA

RADOVEDEN 
ČLOVEK

OBMORSKO 
MESTO V 
SLOVENIJI

NEZNANKA V 
MATEMATIKI

SLOJ NA 
POVRŠINI 

MLEKA

KEMIJSKI 
SIMBOL ZA 

KOSITER

AUGUSTE 
RENOIR
TONE 

PAVČEK

DANSKI 
PISATELJ

CHRISTIAN 
ANDERSEN

KRADLJIVEC

ZMES PLINOV 
V ATMOSFERI

ČLOVEK Z 
VELIKIMI 

OČMI

BRAZILSKI 
NOGOMETNI 

ZVEZDNIK

TONE
PARTLJIČ

PEVEC
ROBIĆ

IVAN 
MINATI

MANJ RODO-
VITNA PRST

AMERIŠKI 
REŽISER 
(FRANCIS 

FORD)

MUSLI-
MANSKO 

MOŠKO IME
PRENEHANJE

SKUPNOST 
POTOMCEV 

ISTEGA 
PREDNIKA

KOŠ ZA 
LOVLJENJE 

RAKOV
GLAVNI 

ŠTEVNIK

POMOŽNI 
PILOT

PUŠČAVNIK

SREDOZEM-
SKO IGLASTO 

DREVO

BRITANSKI 
FILMSKI 
REŽISER
(DAVID)

ZVEZDA 
SPREMEN-

LJIVKA

OBROBNI, 
SKRAJNI 
DEL ČESA

PESNICA 
MUSER
RUSKA 

TENISAČ. 
KURNIKOVA

OVČJI 
SAMEC
UDAREC 
Z NOGO

PREMOR

SLOVENSKI 
PESNIK 

MERMOLJA
DROBEC LESA

LARA
BARUCA

KROMPIR DO-
MAČE SORTE

KRAVICA,
TELICA

ERIC
IDLE

NEKDANJA 
AMERIŠKA 

TENISAČICA 
SHRIVER

ZUNANJI 
DEL KAKE 
NAPRAVE

IRSKO 
BRINOVO 
ŽGANJE

MISLEC PIMPEK
SLOVENSKA 

IGRALKA 
KUMER

ZVEZNA
DRŽAVA 
V ZDA

LUTKARICA
VOGELNIK

INICIALKA

KDOR
STREŽE

NEMŠKA 
REŽISERKA 
(CAROLINE

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
NATRIJ

ZID
VELETOK V 
ZAHODNI 
SIBIRIJI

POGOSTO 
SLOVENSKO 
KRAJEVNO 

IME

UMBERTO
NOBILE

NEKDANJI 
CITROENOV 

AVTO

NOGOMETAŠ 
KARIĆ

KRILATI 
DEČEK

ROBERT 
REDFORD

INES HIŽAR

OVČJE
KRZNO

ŠPANSKI 
SLIKAR

(SALVADOR)
LOJZE 

SPACAL

ŠAMPION

STARA ENOTA 
ZA TLAK

POSODA ZA 
TEKOČINE

KDOR DOŽIVI 
BRODOLOM

NEZNAN 
ČLOVEK

NASILNA 
SPREMEMBA 

OBLASTI

ADAMOVA 
DRUŽICA

UMETNIŠKA 
UPODOBITEV 
Z BARVAMI

PODZEMNI 
CEVAST 

PROSTOR

ITALIJANSKI 
PESNIK 

UMBERTO

BAKER

MESTECE V 
DALMACIJI

ŽIGA
ČERNE

OČARLJIVOST Nagradna križanka CHAMPION
Napišite geslo iz križanke na dopisnico 
in jo do 20. januarja 2008 pošljite 
na naslov: Uredništvo Rudarja, 
Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 
3320 Velenje.
Praktične nagrade Champion

VLADIMIR
ČADEŽ

STARORIMSKI 
PESNIK

ALFI 
NIPIČ

KAR NE 
OBSTAJA
23. IN 6. 

ČRKA

AKACIJEV
LES

VODILO,
NAVODILO

PLETENA 
OŽJA KOŠARA 

Z DVEMA 
ROČAJEMA

Nagradna križanka 

TRGOVINA CHAMPION, NC VELENJE - KLETNA ETAŽA, KIDRIČEVA 2, VELENJE 
1. Darilni bon Champion za 25 €, 2. Nahrbtnik Champion, 3. Pas torbica Champion

10% praznični popust v decembru!
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366 novih dni.
Srečno!

Č U T  Z A  P R I H O D N O S T

Šaleška dolina je naša dolina. Čas pred nami je naš čas.
V letu 2008 ga bo dan več!

V Premogovniku Velenje in v povezanih družbah
bo več tudi izpolnjenih načrtov.

Pri vas naj bo dan več zato,
da bo lahko več

vaših želja izpolnjenih! 


