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RUDAR

UVODNIK

SREČNO 2010!
Izteka se leto, ki je bilo v gospodarskem smislu izjemno zahtevno. Nekateri sedanjo krizo 
primerjajo s tisto v času osamosvajanja Slovenije, vendar sam menim, da je ta še dosti 
obsežnejša – v začetku 90 let vsaj države okrog nas niso bile v krizi in vsi najprodornejši so 
lahko poiskali trge zunaj naših meja, tokrat pa je recesija zasegla ves svet in vsa tržišča.
V Premogovniku Velenje težke gospodarske situacije nismo želeli pričakati nepripravljeni. 
Že v tem letu, ko vsaj po napovedih kriza v Sloveniji še ni v popolnem razmahu, 
smo uvedli precej varčevalnih ukrepov, pri čemer smo si zastavili cilj, da vse stroške 
zmanjšamo za 10 odstotkov. Pri tem je pomembno, da ste se razsežnosti omenjene 
problematike zavedali tudi vsi naši zaposleni, saj brez sodelovanja vseh vas pri tem ne 
bi mogli biti uspešni. 
Zadovoljen sem, da smo v našem podjetju letos kljub vsemu izpeljali nekaj pomembnih 
projektov. Za naše nadaljnje delovanje je izjemno pomemben podpis dolgoročne 
tripartitne pogodbe med HSE, TEŠ in Premogovnikom o nakupu premoga, zakupu moči 
in nakupu električne energije za obdobje 2015-27. Ta pogodba je za naše podjetje 
koristna, ker nam daje dolgoročne okvire poslovanja – to pa je za nadaljnje optimiranje 
stroškov delovanja zelo pomembno. Izredno veseli smo tudi zelene luči Holdinga 
Slovenske elektrarne za izgradnjo Bloka 6, ki zagotavlja delovanje Premogovnika 
Velenje še nadaljnjih 50 let. Novi blok je prioritetna investicija slovenskega elektro-
energetskega sistema, ki je Sloveniji predvsem potrebna za zanesljivo energetsko oskrbo 
in ji bo poleg konkurenčne proizvodnje omogočala izpolnjevanje okoljskih zahtev EU 
glede zmanjšanja emisij CO2 in ostalih toplogrednih plinov. Ker se tega problema dobro 
zavedamo, smo v decembru organizirali mednarodno delavnico in okroglo mizo na 
temo čistih premogovnih tehnologij. 
V letu 2009 smo veliko pozornost posvetili modernizaciji dela na pripravskih deloviščih, 
kjer izdelujemo jamske proge in vse potrebne objekte za proizvodnjo premoga. Cilj tega 
razvojnega programa je namreč humanizacija delovnih procesov, zagotavljanje varstva 
pri delu ter povečanje napredkov, kar seveda prinaša ugodne ekonomske rezultate. Prav 
tako smo tudi letos težili k povečevanju dolžine delujočih odkopov, kjer smo naše znanje 
in tehnologijo že preizkusili na več kot 200-metrskem odkopu. 
Spoštovani sodelavke in sodelavci, naslednje leto, v katerem bomo zabeležili 135-letnico 
delovanja, za Premogovnik Velenje ne bo lahko. Prav zaradi tega morajo biti naše 
ambicije še bolj usmerjene v dejavnosti izven proizvodnje premoga. 
V Premogovniku Velenje smo ponosni na naš rudarski poklic – to radi pokažemo tudi 
z organizacijo dogodkov, kakršna sta Skok čez kožo in praznovanje sv. Barbare ter s 
številnimi drugimi aktivnostmi in z ohranjanjem naše tradicije. Za rudarski poklic k sreči 
še vedno veljajo trdna načela, kot so tovarištvo, pripadnost, zavzetost in predanost, zato 
nas tudi največjih izzivov ni in ne sme biti strah. Ob tem pa moramo gledati predvsem 
naprej in poleg osnovne dejavnosti premoga ustvarjati priložnosti za nove programe. S 
svojim znanjem ter tržnimi programi želimo prodreti tudi na zahtevne tuje trge. Skupaj 
se moramo veseliti vsakega uspeha naših povezanih družb, ki vedno več prihodkov 
ustvarijo izven matičnega podjetja.
Premogovnik Velenje bo tudi v prihodnje pomemben del slovenskega energetskega 
gospodarstva, hkrati pa tudi sooblikovalec življenja in dela v Šaleški dolini. Veliko truda 
moramo vlagati ne samo v delo, ki ga sedaj opravljamo, ampak tudi v projekte, ki jih šele 
ustvarjamo.
Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje želim čim manj nezgod pri delu in 
predvsem uspešno leto, v katerem naj vsak najde lepe in prijazne trenutke v krogu svojih 
najbližjih, dobro počutje na delovnem mestu in predvsem zavedanje, da lahko sami 
največ storimo za svojo srečo.
SREČNO!                                                                                  direktor dr. Milan Medved
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PROIZVODNJA PRILAGOJENA 
POTREBAM PO PREMOGU
Pri odkopavanju premoga je letos stanje zelo drugačno, kot je bilo prejšnje leto. 
Lani smo sredi decembra še trepetali za izpolnitev letnega načrta, že od začetka 
jeseni pa smo se spopadali s težavami na odkopu Y v jami Pesje. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

»Letos je stanje na obeh odkopih mno-
go boljše,« pravi glavni tehnični vodja 
proizvodnje mag. Marjan Kolenc. »Na 
odkopu -120 B v južnem krilu jame Pre-
loge je stanje zadovoljivo. Občasno se 
sicer pojavljajo težave, a proizvodnja je 
dobra in je bila steber proizvodnje v je-
senskih mesecih. 
V novembru je pričel z delom tudi od-
kop -50 B v jami Pesje. Začel je počasi, 
a se potem stabiliziral in daje dobre re-
zultate.«
Do 11. decembra je delo na obeh odko-
pih potekalo v štirih izmenah. Moštva na 
odkopu -120 B so v štirih izmenah dela-
la že dalj časa zaradi nekoliko slabšega 

stanja v odvozni progi, na odkopu -50 B 
pa smo se za štiri izmene odločili zaradi 
zagotavljanja varnejšega pridobivanja 
premoga. 
Ker je kakovost premoga visoka, večja 
od načrtovane, so potrebe po premogu 
v tonah manjše, zato smo ob koncu leta 
začeli prilagajati višino proizvodnje pro-
daji premoga in smo zadnja dva tedna 
v decembru znova prešli na triizmensko 
delo. 
Prav tako bodo zaposleni v jami delo 
v letu 2010 začeli v treh izmenah. »Če 
bodo tako kazale potrebe po premogu 
ter če se bo pokazalo za ekonomično in 
učinkovito, bomo kasneje znova uvedli 

štiri izmene,« je povedal mag. Kolenc.
Sedanja odkopa bosta delala še do po-
mladi, že kmalu v začetku leta pa bomo 
začeli pripravljati odkop v G-področju 
jame Preloge, ki naj bi se v odkopavanje 
vključil aprila 2010. 
Pričakujemo, da bomo letos prodali 
okoli 3,915 milijona ton premoga in do 
konca leta za izpolnitev načrta ne pred-
videvamo težav. 
Kurilna vrednost premoga z obeh od-
kopov je bila v novembru zelo dobra, 
bila je 11.000 KJ/kg, in je dvignila tudi 
kurilno vrednost v letnem merilu, tako 
da bo ta verjetno prav tako blizu 11.000 
KJ/kg. Seveda pa to pomeni, da je tre-
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PROIZVODNjA NOVEMBER 2009
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

-120/B 189.000 193.473 4.473 102,37 9.213
-50/B 162.750 150.047 -12.703 92,19 7.145
Proizvodnja 351.750 343.520 -8.230 97,66 16.358
Priprave 9.450 12.046 2.596 127,47 574
Skupaj PV 361.200 355.566 -5.634 98,44 16.932

PROIZVODNjA jANUAR - NOVEMBER 2009
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

Proizvodnja 3.739.452 3.513.581 -225.871 93,96 16.342
Priprave 115.221 112.475 -2.746 97,62 523
Skupaj PV 3.854.673 3.626.056 -228.617 94,07 16.865

ba odkopati manj premoga v tonah. 9. 
decembra je bilo na deponiji 458.000 
ton premoga, upoštevati pa je treba, da 
bodo novoletni prazniki dolgi in bo pre-
mog v TE Šoštanj porabljen, medtem ko 
odkopa ne bo.

VARNO DELO ŽELIM TUDI 
V 2010
»Do konca novembra smo zabeležili 80 
nezgod pri delu in upam, da bomo ko-
nec leta zabeležili manj nezgod kot lani 
(v letu 2008 jih je bilo 96, op. p.). 
Ti podatki oziroma trendi nas ne veseli-
jo, saj bo statistika glede na manjše šte-
vilo zaposlenih kazala slabše rezultate. 
Poleg tega beležimo več kot lani tako 
imenovanih »skoraj dogodkov«, to so 
nezgode, zaradi katerih zaposleni niso 
bili v bolniški. Beležimo tudi te nezgo-
dne dogodke, kajti ocenjujemo, da je 
dobro, da prepoznavamo dela in faze 
del, ki so potencialno nevarnejša, in na-
nje opozorimo delavce.
Manj razveseljivo je, da smo imeli letos 
v jami tudi nekaj nezgod, ki so bile po-
sledica stebrnih udarov. To kaže na delo 
v področju, kjer so napetosti v stebrih in 
sloju premoga zelo velike. 
Sprejeli smo nekatere ukrepe, s katerimi 
smo nevarnost teh dogodkov zmanjšali, 
pomenijo pa ti ukrepi manjšo storilnost. 
A kot poudarjamo, je pri nas varnost za-
poslenih na prvem mestu.
Delovno leto bomo zaključili 23. de-
cembra in želim si, da med prazniki ne 
bi prišlo do neljubih dogodkov. 
Ker je pri delu v jami varnost na prvem 
mestu, kot sem že poudaril, želim vsem 
sodelavcem, ki delajo v jami tudi v letu 
2010 predvsem varno delo. Pa tudi 
zdravja in srečno!« je sklenil mag. Ko-
lenc.

Diana Janežič

ZADNJI DELOVNI DAN JE 
23. DECEMBER
ZADNJI DELOVNI DAN V TEM LETU, TO JE V SREDO, 23. 
DECEMBRA, BO PREMOGOVNIK VELENJE OBRATOVAL 
V DVEH IZMENAH. DELAVCI DRUGE IN TRETJE IZMENE 
BODO PRIŠLI SKUPAJ NA DELO V DRUGO IZMENO.

V PREZIVNICI BO ORGANIZIRANA TRADICIONALNA 
RUDARSKA MALICA, IN SICER:
- ZA DELAVCE PRVE IZMENE S PRIČETKOM OB 12. URI, 
- ZA DELAVCE DRUGE IN TRETJE IZMENE OB 20. URI.

AVTOBUSI BODO DELAVCE VOZILI NA DELO V PRVO 
IN DRUGO IZMENO TER Z DELA IZ PRVE IZMENE PO 
OBIČAJNEM VOZNEM REDU. 
PREVOZ DELAVCEV DRUGE IZMENE Z DELA BO TEGA DNE 
ORGANIZIRAN ENO URO PRED OBIČAJNIM ODHODOM 
AVTOBUSOV.
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Namen delavnice je bil predstaviti vi-
zijo, načrte, projektno zasnovo in presek 
stanja projekta Clean Coal Technologies 
(CCT) oziroma Čiste premogovne tehno-
logije. Predstavitvi izbranih strokovnih 
tem je sledila okrogla miza, na kateri 
so udeleženci izmenjali mnenja ter dali 
predloge za nadaljnjo pot. 
Delavnica je bila v prvi vrsti namenje-
na sodelavcem projektne skupine CCT, 
sodelavcem in ožjemu vodstvu Raz-
vojnega področja in Tehničnih služb, 
vodjem nekaterih hčerinskih družb, 
izven Premogovnika pa koordinatorjem 
tematsko povezanih raziskav, članom 
Projektnega sveta Zmanjševanje emisij 
TGP v slovenski energetiki v post-kyots-
kem obdobju (ZETePO), kjer sodelujejo 
predstavniki TEŠ, TET, TE-TOL, PV, HSE, 
MG in MOP, članom konzorcija Raz-

PROJEKT ČISTE PREMOGOVNE 
TEHNOLOGIJE – KJE SMO? 
Premogovnik Velenje je 3. decembra v Zeleni dvorani organiziral delavnico Čiste 
premogovne tehnologije in vpliv na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) 
– rezultati za prihodnost. 

plinjevanje lignita ter zunanjim izvajal-
cem nekaterih aktualnih in s projektom 
povezanih študij. 
Udeležencem delavnice smo predstavili 
trenutne rezultate in načrtovane aktiv-
nosti Premogovnika Velenje na področju 
CCT za boljšo prihodnost. Predstavljeni 
so bili podprojekti, s katerimi se ukvar-
jamo v okviru Čistih premogovnih teh-
nologij, in sicer: Razplinjevanje lignita, 
Zajem, transport in skladiščenje CO2 ter 
Podzemno uplinjanje lignita.
Navedeno tematiko sicer spremljamo 
tudi globalno, saj so bile oči javnosti v 
začetku decembra uprte v Kopenhagen 
in v konferenco ZN o klimatskih spre-
membah. Ukrepamo pa lahko predvsem 
doma, pred svojim pragom, ker bomo 
posledice, ne glede na sprejete rešitve, 
čutili predvsem v Premogovniku Ve-

lenje, TEŠ in HSE. Vsi navedeni akterji 
bomo še nekaj časa prispevali znaten 
delež proizvedene električne energije 
v Sloveniji, še posebej po odločitvi za 
gradnjo bloka 6, ki bo podaljšal rabo lig-
nita za proizvodnjo elektrike za nadal-
jnjih 50 let.

V PRESOJO STROKOVNI 
JAVNOSTI
V prvem delu delavnice smo predstavili 
aktivnosti projektne skupine CCT. V času, 
ko bo znana odločitev o financiranju 
mednarodnega projekta CoGasout, bo 
že pridobljen del nujno potrebnih vhod-
nih podatkov za model Razplinjevanje 
lignita. Gre za spremljavo rudarsko-
tehničnih, plinskih in geomehanskih pa-
rametrov s treh odkopov, ki se med seboj 
razlikujejo glede na način pridobivanja 
premoga. Rezultate tega spremljanja je 
predstavil član projektne skupine CCT 
Sergej Jamnikar iz Tehničnih služb, ki se 
izobražuje v Mednarodni podiplomski 
šoli Jožef Stefan. 
K predstavitvi drugega sklopa CCT, ki 
obsega projekt ZETePO in ga usmerja 
projektni svet pod vodstvom HSE, smo 
povabili kompetentno strokovnjakinjo 
Marjeto Car, ki se ukvarja s podzem-
nim odlaganjem CO2, ter inštitut IREET 
z mag. Alenko Zapušek. Inštitut je bil 
izbran za izvajalca projektne naloge 
Razvoj različnih tehnologij zajema 
CO2. V sklopu ZETePO smo predstavili 
tudi rezultate prvih testov fiksacije CO2, 
ki so bili zadnji mesec opravljeni v 
Geotehničnem laboratoriju Premogov-
nika Velenje. 
V nasprotju s splošno prakso smo se v 
Premogovniku v sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem Georis (prof. dr. Jože Pezdič) 
odločili, da začnemo s poskusom, ki bo 
potrdil teoretično bolj ali manj znana de-
jstva in omogočil v nadaljevanju resnejšo 
raziskavo potencialne tehnologije, ki 
bo zmanjšala izpuste toplogrednega 
plina CO2 v ozračje. Če bodo rezultati 
raziskav pozitivni, bo mogoče raziskave 
vključiti tudi v projekt ZETePO. 

Shema projekta Čistih premogovnih tehnologij 

Shema projekta Čiste premogovne tehnologije
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V tretjem sklopu CCT je bil predstavljen 
kemijsko-inženirski pogled na možnosti 
podzemnega uplinjanja lignita (PUP), 
ki ga je podal dr. Gorazd Berčič s 
Kemijskega inštituta Ljubljana in je nad-
aljevanje raziskav iz leta 2003. 
Za ta del delavnice smo kot predavatelja 
uspeli pridobiti uglednega strokovn-
jaka ter avtorja več strokovnih knjig 
in člankov s področja PUP Gordona 
Coucha, ki nam je predstavil trenutno 
stanje tehnologije PUP v svetu. Obisk 
uglednega in izkušenega strokovnjaka, 
ki prihaja z Mednarodne agencije za en-
ergijo v Londonu (IEA, Clean Coal Cent-
er), je bil priložnost, da se seznanimo z 
možnostmi uporabe zahtevne in drage 
tehnologije.
Ob koncu lahko izpostavimo, da smo 
v delavnici presojali vizijo, načrte, pro-
jekte in presek stanja, predstavili del 
svojih aktivnosti in ga izpostavili presoji 
ožje strokovne javnosti. Strokovnost de-
lavnice je bila zagotovljena z udeležbo 
povabljenih kompetentnih strokovn-
jakov za posamezna izbrana področja 
CCT. 
Teme, ki predstavljajo doseženo stanje, 
so dokaz, da iščemo rešitve tukaj in zdaj, 
tematiko pa spremljamo in razumemo 
tudi globalno. Programska naloga CCT je 
v Premogovniku Velenje sicer tesno pov-
ezana še z dvema nalogama, ki obravna-
vata Spremljanje emisij v ozračje na VP 
postajah (PN-03-2009) in Zmanjšanje iz-
pustov v izstopnem zraku na zračilnem 
jašku Šoštanj (PN-20-2009). 
Tudi v prihodnje bo v sklopu imple-
mentacije podnebnega energetskega pa-
keta, akcijskih načrtov in lokalnih ener-

getskih konceptov v Sloveniji treba dati 
večji poudarek čistim premogovnim teh-
nologijam in s tem vplivu na zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov. Poleg pro-
jekta CoGasOUT, za katerega upamo, 
da bo v Bruslju potrjen in bodo zanj 
pridobljena evropska sredstva, namera-
vamo nadaljevati in razširiti raziskave 
kemične fiksacije CO2 ter končati študijo 
izvedljivosti PUP tudi z ekonomsko 
oceno. 

dr. Simon Zavšek 

LASTNI NAPORI V 
IZBOLJŠANJE STANJA
Dr. Milan Medved, direktor Premogov-
nika Velenje: »Energija bo v prihod-
nosti eden ključnih elementov v gos-
podarskem, družbenem in privatnem 
življenju. Pri oskrbi z energijo se bo 
poleg privatizacije in liberalizacije en-
ergetskega sektorja vedno bolj govorilo 
tudi o samozadostnosti, tako z vidika 
regij, držav in tudi posameznika. Dan-
es je Slovenija 50-odstotno odvisna od 
uvoza energije. Podobno velja za Evro-
po. Do leta 2030 naj bi bila Evropa že 
70-odstotno energetsko odvisna. 
Tudi če bomo še tako uspešni – in mora-
mo biti – pri uvajanju obnovljivih virov 
energije, brez klasičnih energentov ne 
bo šlo. Tudi v premogovništvu se zave-
damo, da je premog energent, ki škodlji-
vo vpliva na okolje, vendar brez njega 
v Evropi in v svetu ne gre. Kljub vsem 
okoljskim problemom poraba premoga 
v svetu še vedno narašča za okoli odsto-

tek na leto. Več kot 300 milijonov ton 
ga na leto porabimo v Evropi, od tega ga 
več kot 200 milijonov ton uvozimo. 
Ena ključnih nalog v energetskem sek-
torju, posebej pa v termoenergetskem, 
je, da poskrbimo za to, da se premog 
porablja v čim bolj sodobnih termoener-
getskih napravah, ki imajo visoke izko-
ristke in čim manj škodljivo vplivajo na 
okolje. Blok 6 v TEŠ takšen bo. 
V Premogovniku Velenje se zavedamo 
naše pozitivne vloge pri zagotavljanju 
zanesljive in varne oskrbe z energijo ter 
negativne vloge, ki jo imamo v ekologiji 
kot oddajniki toplogrednih plinov. Zato 
so razmišljanja s tokratne konference 
zelo pomembna. 
Ne smemo razmišljati o tem, kaj bosta 
za nas naredili država ali EU, temveč kaj 
bomo sami naredili, da lahko stanje iz-
boljšamo. Na področju zajemanja CO2 
in drugih plinov, ki so v jamskem zraku, 
nas čaka izjemno trdo delo, v katerega 
bomo vložili naše znanje in vse vire.
Žal sem prepričan, da Slovenija ne bo 
mogla v predpisanem času doseči ciljev 
iz Kyotskega protokola. To pa ne pome-
ni, da v njihovo doseganje ne bomo vlo-
žili maksimalnih naporov in preizkušali 
vseh metod, da te cilje dosežemo.«
Gordon Couch je kemijski inženir, ki je 
delal v jedrski in kemični industriji ter 
premogovništvu kot raziskovalec, pro-
cesni inženir in projektni manager.
Po konferenci je povedal: »Za malo or-
ganizacijo, kot je vaše podjetje, sta ta 
konferenca in takšen projekt nekaj fan-
tastičnega. Vi ste poleg tega edini delu-
joči premogovnik v vaši državi; v mno-
go večjih državah in podjetjih se s tem 

Gordon Couch je predstavil stanje na 
področju podzemnega uplinjevanja 
premoga v svetu.

O prihodnosti premoga je uvodoma govoril dr. Milan Medved; levo voditelji 
konference dr. Jože Pezdič, mag. Ludvik Golob in dr. Simon Zavšek.
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

SLOVENIJI SEDEŽ EVROPSKE ENERGETSKE AGENCIJE
Slovenija si je prvič v svoji zgodovini pridobila sedež ene izmed 35 agencij Evropske unije, in sicer nove evropske Agencije 
za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer).
O sedežu Acerja, ki bo središče razprav o boju proti podnebnim spremembam in varni oskrbi z energijo, so v Bruslju odločali 
ministri EU, pristojni za energijo, in med njimi slovenski minister za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik. Za sedež so se potego-
vale Bukarešta, Bratislava in Ljubljana, ki je v drugem krogu glasovanja prejela 15 glasov, Bratislava pa 11.
Premier Borut Pahor je pridobitev sedeža Acerja označil za ogromen dosežek, na katerega smo lahko ponosni. Pojasnil je, 
da je odločitev sad velikih prizadevanj slovenske vlade, da bo sedež Acerja v Sloveniji. 
Minister Lahovnik je dejal, da je to zgodovinski dan za Slovenijo, saj smo prvič postali sedež ene od evropskih agencij, in to 
ne katere koli, ampak zelo pomembne agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. Zatrdil je še, da bo Slovenija storila 
vse, kar je v njeni moči, da bo zagotovila dobro in stabilno okolje za delovanje agencije ter toplo dobrodošlico za osebje 
agencije, ki bo delovalo v Ljubljani. 
Evropski komisar za energijo Andris Piebalgs je dejal, da je Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev na področju 
energije nekaj takšnega, kot je na finančnem področju Evropska centralna banka. Dodal je, da je Ljubljana poleg Bruslja, 
Strasbourga, Frankfurta in Luksemburga ena izmed petih evropskih prestolnic s sedeži ključnih evropskih organizacij. 
Acer naj bi začel delovati marca prihodnje leto in bo za začetek zaposlil 50 visokokvalificiranih kadrov, hkrati pa bo zaradi 
narave dela v Slovenijo prihajalo tudi veliko predstavnikov nacionalnih regulativnih organov drugih držav članic. Sedež 
Acerja tako pomeni tudi veliko turistično promocijo Slovenije.
Zadovoljni so tudi v slovenski Agenciji za energijo. Direktorica Irena Praček je dejala, da je to potrditev strokovnega dela na 
področju energetskih trgov in energetske regulative v Sloveniji. Po njenih besedah izbor v praksi pomeni tudi lažje sodelo-
vanje slovenske in evropske agencije.
Pristojnosti Acerja so po pojasnilih Pračkove omejene le na čezmejne povezave in čezmejno infrastrukturo, saj ne bo na-
domestil državnih energetskih regulatorjev in tudi ne bo imel neposrednih pristojnosti v posameznih državah članicah. 
»Sprejemal bo formalno nezavezujoče okvirne smernice, pravila in pravilnike, ki pa jih Evropska komisija lahko pretvori v 
zavezujoče akte,« je dejala. Po njenih besedah bo Acer pripomogel predvsem k večji zanesljivosti oskrbe in postopnemu 
odpravljanju ovir za homogeno delovanje energetskih trgov.
Direktor Holdinga Slovenske elektrarne Borut Meh meni, da je izbor z vidika energetike dobra priložnost za Slovenijo. 
Izpostavil pa je predvsem sodelovanje z drugimi državnimi regulatorji. (STA)

področjem ne ukvarjajo tako intenziv-
no. Navdušen sem nad tem, koliko na-
porov vlagate v to problematiko in kako 
uspešno se spopadate s tem zahtevnim 
področjem.
Zdaj v svetu pilotno obratuje šest enot za 
podzemno zajemanje CO2; tri v Avstra-
liji, po ena pa na Kitajskem, v Kanadi in 
Južni Afriki. Podzemno uplinjanje pre-
moga je zelo odvisno od geologije, hi-
drologije in ležišča premoga. Vsak pre-
mog in njegovo ležišče dajetza različne 
rezultate. Tako kot ste morali pri vas za 
vaš debeli sloj premoga razviti svojo 
odkopno metodo, boste morali tudi za 
uplinjanje premoga razviti svojo teh-
nologijo. Vsekakor se nekateri dosežki 
v drugih državah lahko uporabijo, kot 
velja tudi pri uporabi tehnologije odko-
pavanja in opreme.
Na konferenci sem vašim strokovnjakom 
predstavil globalno stanje v svetu glede 
podzemnega uplinjevanja premoga, ni-
sem pa dajal konkretnih nasvetov in reši-
tev. Nenazadnje premalo poznam vaše 
podjetje, da bi si vam dovolil svetovati. 
Želim vam veliko uspeha pri delu na tem 
področju.« 
Mag. Ludvik Golob, pomočnik direkto-
rja, je ocenil, da je konferenca dosegla 
svoj namen: »Predstavili smo vizijo, 

Poleg strokovnjakov iz Premogovnika Velenje so se delavnice udeležili pomembni 
slovenski znanstveni delavci na tem področju.

načrte, projekte, presek stanja naših pro-
jektov. Vse, kar počnemo, smo v presojo 
predstavili tudi širši strokovni javnosti, 
postavili smo si veliko vprašanj, žal, pa 
na večino še nimamo odgovorov. 
Kljub temu pa menim, da smo na pravi 

poti, zato bomo dela pri projektih nadal-
jevali. Zahvaljujem se vsem sodelavcem, 
ki so pomagali pri organizaciji konferen-
ce, in vsem, ki so se nam pridružili na 
njej.«

Diana Janežič
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VARNO IN ZDRAVO DELO V 
VRTINCU ZAKONODAJE
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem in SŠ GZ Velenje sta 2. decembra organi-
zirala 9. konferenco kakovosti, ki je letos imela naslov Varno in zdravo delo v vrtincu 
zakonodajnih zahtev. Glavni donator konference je bil Premogovnik Velenje.

Osnova za letošnjo temeljno vsebino 
konference so napovedane korenite spre-
membe slovenske zakonodaje na obeh 
področjih – varnosti in zdravja pri delu. 
Predstavnik Ministrstva za zdravje je 
predstavil ideje ob spremembah zakono-
daje na področju zdravstvenega varstva, 
mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor za 
delo, pa pričakovane novosti spremenje-
ne zakonodaje na področju varnosti in 
zdravja pri delu.
Kot predavatelji so sodelovali še Lidija 
Korat z Inšpektorata RS za delo, Območ-
na enota Celje, ki je predstavila proble-
matiko biološkega monitoringa, mag. 
Boris Ružič, direktor Inšpekcije nadzora 
varnosti in zdravja pri delu, je govoril o 
problematiki nezgod pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih, Boris Potrč, 
vodja Izobraževalnega centra Skupine 
Premogovnik Velenje, o izobraževanju 
za varno in zdravo delo zaposlenih ter 
mag. Branko Debeljak iz TE Šoštanj o 
rušenju hladilnih stolpov 1, 2 in 3 ob gra-
dnji Bloka 6.
Borut Brezovar je predstavil tudi odgovor-
nost delodajalcev in delavcev glede var-
nosti in zdravja pri delu, Miloš Seražin iz 
SiQ je govoril o sistemih vodenja varnosti 
in zdravja pri delu v smislu priložnosti za 
izboljšave.

ZDRAVJE JE NAJVAŽNEJŠA 
VREDNOTA
Blizu 100 udeležencev konference sta 
uvodoma pozdravila predsednica uprav-
nega odbora SŠGZ dr. Cvetka Tinauer 
in župan Mestne občine Velenje Srečko 
Meh. Dr. Tinauerjeva je poudarila, da 
je med kolektivnimi vrednotami pri Slo-
vencih na prvem mestu zdravje, nato pa 
navedla nekaj zelo zanimivih statističnih 
podatkov o nezgodah pri delu v Sloveni-
ji v primerjavi z državami EU. Tako smo 
med drugim slišali, da največ nezgod pri 
delu v Sloveniji povzroči izguba nadzora, 
kar je v neposredni korelaciji s stresom. 
Na drugem in tretjem mestu po vzroku so 
zdrsi in padci predmetov.
Slovenija ima od leta 2007 statistiko po-

škodb pri delu, ki kaže, da so glavni de-
javniki nezgod pri nas primerljivi z EU. 
V letu 2007 je bilo prijavljenih 25.000 
poškodb pri delu in od tega se jih je 85 
odstotkov zgodilo na delovnih mestih 
ali na poti med delovnim časom. Tri krat 
več nezgod se v delovnem času pripeti 
moškim, na poti na delo ali z dela pa se 
poškoduje več žensk. Dvakrat pogosteje 
se v povprečju poškodujejo mladi moški, 
v starosti med 20 in 25 let pa kar štiri krat 
pogosteje kot mlade ženske.
Najhujša posledica nezgode je vsekakor 
smrt in razveseljujejo podatki, da število 
smrtnih primerov upada. V letih 2001 do 
2005 je umrlo med 21 do 40 ljudi. Naj-
bolj nevarne panoge so rudarstvo, grad-
beništvo, transport, kmetijstvo in gozdar-
stvo, saj je v njih zabeleženih več kot 50 
odstotkov vseh smrti pri delu in 95 od-
stotkov umrlih je moških.
Nezgode pri delu so »krive« za 9 odstot-
kov bolniških izostankov, dolžina bolni-
ške odsotnosti pa se veča s starostjo de-
lavcev. Moški so v povprečju odstotni z 

dela zaradi nezgode 39 dni, ženske 35. 

VSI VPLIVAMO NA OKOLJE
Srečko Meh je poudaril, da imamo v Ša-
leški dolini gospodarske dejavnosti, ki 
zahtevajo veliko angažiranost na podro-
čju varstva in zdravja pri delu tako pri skr-
bi za zaposlene v teh podjetjih kot tudi za 
širše okolje. »Vsaka organizacija namreč 
vpliva na okolje,« je dejal župan in nani-
zal ukrepe, ki smo jih v več letih v dolini 
izvedli za izboljšanje bivalnega okolja. 
Izpostavil je nekaj aktivnosti, ki jih k bolj-
šemu okolju prispevajo v lokalni skupno-
sti, med drugim uvedbo brezplačnega 
avtobusnega prevoza z Lokalcem, vlaga-
nja v obnovljive vire energije in uvedbo 
ločenega zbiranja odpadkov.
Pri tem je pozval vse občane in občanke 
k opozarjanju na negativnosti v okolju ter 
vse organizacije k seznanjanju javnosti 
o svojih vplivih na okolje, kajti le prave, 
pravočasne in razumljive informacije o 
dogajanju v okolju lahko prispevajo k iz-
boljšavam.                        Diana Janežič

Med okoli 100 udeleženci konference je bilo tudi več predstavnikov iz Skupine 
Premogovnik Velenje.
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ZNANJE JE RUDNIK, KI SE 
NIKOLI NE IZPRAZNI
Dva velika praznična dneva imamo v Skupini Premogovnik Velenje – dan rudarjev, 
ko obujamo načela rudarske tradicije, in dan sv. Barbare, ko praznujemo naša stal-
na prizadevanja za pridobivanje novih znanj, spoznanj in pogledov v prihodnost. 
Dan sv. Barbare je praznik znanja in vsako leto v okviru praznovanja podelimo 
priznanja zaposlenim, ki so ob delu pridobili vsaj sedmo stopnjo izobrazbe.

Letošnje praznovanje 3. decembra v 
Muzeju premogovništva Slovenije se je 
začelo z modno revijo. Na njej so se s 
svojimi kreacijami predstavile študentke 
magistrskega študija Naravoslovnoteh-
niške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, 
Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil 
v Ljubljani. Oblačila so nastala na temo 
premogovništva, rudarske tradicije in 
simbolike, tradicionalni simboli so bili 
preneseni v oblačila, dodatke in manjše 

predmete. 
Zbrane goste pa je uvodoma pozdravil 
dr. Milan Medved, ki je najprej izpostavil 
največje dosežke in projekte letošnjega 
leta, nato pa poudaril: »V Premogovniku 
Velenje se dobro zavedamo pomena iz-
obraževanja zaposlenih, saj verjamemo, 
da je »pamet obleka, ki se nikoli ne ob-
nosi, znanje pa rudnik, ki se nikoli ne 
izprazni,« kot pravi tatarski pregovor. 
S še tako dobro zastavljenimi načrti in 

ambicijami ne bi dosegli ciljev, če ne bi 
imeli v podjetju strokovnih, izobraženih, 
ambicioznih, podjetnih in kompetentnih 
sodelavcev, ki so se pripravljeni vedno 
znova učiti, izobraževati in svoje znanje 
prenašati na sodelavce,« je med drugim 
poudaril direktor. 
Na prireditvi sta direktor PV in predse-
dnik DIT Ivan Pohorec 16 sodelavcem, 
ki so ob delu pridobili višje stopnje iz-
obrazbe, podelila spominska darila. 

Avtorice kreacij in postavitve modne revije so bile Ana Jelinič, Katja Magister, Nuša Bernot, Mirjana Batis in Klementina 
Kranvogel. Manekenke so bile iz agencije Model Group, za masko je poskrbela Saša Godejša, za pričeske pa Matej Komar.
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Letošnjemu praznovanju pa je poseben 
pečat dala podelitev certifikatov, ki jih 
je HTZ Velenje prejel za sistem vodenja 
kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter 
sistem varnosti in zdravja pri delu. Cer-
tifikate je iz rok direktorja Slovenskega 
inštituta za kakovost in meroslovje Igorja 
Likarja prejel direktor HTZ Velenje dr. 
Vladimir Malenković. Le-ta se je zahva-
lil vsem sodelavkam in sodelavcem v 
HTZ Velenje in Premogovniku Velenje, 
ki so sodelovali pri projektu pridobiva-
nja certifikatov, ter dejal, da je pred pod-
jetjem »še zelo veliko dela in naš cilj je, 
da iz omenjenih standardov pridobimo 
najboljše. To pomeni, da bosta HTZ in 
Skupina Premogovnik Velenje boljša.« 
Praznovanju znanja so glasbeni pridih 
dali člani kvarteta trobil glasbene šole 
Frana Koruna Koželjskega Velenje, ki 
ga sestavljajo trobenača Simon Brezov-
nik in Timotej Kotnik, rogist David Jan 
in baritonist Marcel Rajgl. Igrajo pod 
mentorstvom Davida Špeca Jezernika. 
Srečanje se je nadaljevalo ob klepetu in 
ogledu med modno revijo predstavljenih 
oblačil, ki bodo v muzeju razstavljena še 
do sredine januarja 2010.

Diana Janežič

V Skupini Premogovnik Velenje je od lanske jeseni 16 sodelavk in sodelavcev s študijem ob delu pridobilo višjo stopnjo 
izobrazbe. 

Ludvik Golob je 23. junija 2009 na EF v 
Ljubljani uspešno zagovarjal magistrsko 
nalogo z naslovom »Izvajanje strategije 
v Premogovniku Velenje« in pridobil 
naziv magister poslovodenja in organi-
zacije. 
Boštjan Škarja je 10. aprila 2009 na EF v 
Ljubljani uspešno zagovarjal magistrsko 
nalogo z naslovom »Izboljšanje zaneslji-
vosti obratovanja v Premogovniku Vele-
nje« in pridobil naziv magister poslovo-
denja in organizacije. 
Janez Mayer je 17. aprila 2009 na NTF v 
Ljubljani, Oddelek za geotehnologijo in 
rudarstvo, uspešno zagovarjal magistr-
sko nalogo z naslovom »Vibracije tal v 
rudarstvu in geotehnologiji« in pridobil 
naziv magister rudarstva. 
Jerneja Kemperle je 6. oktobra 2009 na 
Fakulteti za komercialne in poslovne 
vede v Celju uspešno zagovarjala magi-
strsko nalogo z naslovom »Vzpostavitev 
gospodarskega središča« in pridobila na-
ziv magistra poslovnih ved. 
Mensur Memić je 22. junija 2009 na 

NTF v Ljubljani, Oddelek za geotehno-
logijo in rudarstvo, uspešno zagovarjal 
diplomsko nalogo z naslovom »Varno-
stni ukrepi pri izdelavi jamskih prog v 
neraziskanih območjih lignitnega sloja« 
in s tem pridobil naziv diplomirani inže-
nir rudarstva in geotehnologije. 
Vito Čanč je 29. oktobra 2009 na Fakul-
teti za strojništvo v Mariboru uspešno 
zagovarjal diplomsko nalogo z naslo-
vom »Vzdrževanje in diagnostika stanja 
vrvi po navpičnih jaških« in pridobil na-
ziv diplomirani inženir strojništva. 
Štefan Miheljak je 29. oktobra 2009 
na Fakulteti za strojništvo v Mariboru 
uspešno zagovarjal diplomsko nalogo 
z naslovom »Koncept vzdrževanja tran-
sportnega sistema« in pridobil naziv di-
plomirani inženir strojništva. 
Peter Sever je 10. aprila 2009 na Fakul-
teti za strojništvo v Ljubljani uspešno za-
govarjal diplomsko nalogo z naslovom 
»Razgradnja izrabljenih motornih vozil« 
in pridobil naziv diplomirani inženir 
strojništva. 

LETOŠNJI NAGRAJENCI
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DR. MALENKOVIĆ ODHAJA V HSE
Na srečanju ob dnevu sv. Barbare je dr. Milan Medved povedal tudi novico, da 
dr. Vladimir Malenković odhaja z delovnega mesta direktorja HTZ Velenje. S 
1. januarjem 2010 se bo zaposlil v HSE. Ob slovesu se mu je zahvalil za dobro 
sodelovanje in se zanj priporočil tudi v naprej. Za spomin mu je poklonil rudarsko 
nadzorniško palico. 
Dr. Malenković se je v velenjskem premogovniku zaposlil leta 1993 in je 11 let 
v njem opravljal različna odgovorna dela, zadnjih šest let pa je bil direktor HTZ 
Velenje. 

Teodor Resnik je 3. oktobra 2008 na 
Fakulteti za logistiko v Celju Univerze 
Maribor uspešno zagovarjal diplomsko 
nalogo z naslovom »Implementacija 
transportnih kosovnic v Premogovniku 
Velenje« ter pridobil naziv diplomirani 
inženir logistike. 
Andrejka Suzić je 2. julija 2009 na EPF 
v Mariboru uspešno zagovarjala diplom-
sko nalogo z naslovom »Razvojno vode-
nje podjetja Golte« ter pridobila naziv 
diplomirana ekonomistka. 
Brigita Lesjak je 27. februarja 2009 na 
Visoki komercialni šoli v Celju uspešno 
zagovarjala diplomsko nalogo z naslo-
vom »Etični kodeks v TE Šoštanj« in s 
tem pridobila naziv diplomirana ekono-
mistka.
Boštjan Krajnc je 15. junija 2009 na 
Visoki poslovni šoli Doba v Mariboru 
uspešno opravil dva diplomska izpita z 
naslovoma »Metodologija družboslov-
nega raziskovanja« in »Multimedija in 
dizajn v podjetju« ter s tem pridobil na-
ziv diplomirani ekonomist.
Miran Jalušič je 15. junija 2009 na Viso-
ki poslovni šoli Doba v Mariboru uspe-
šno opravil dva diplomska izpita z na-
slovoma »Metodologija družboslovnega 
raziskovanja« in »Multimedija in dizajn 
v podjetju« ter pridobil naziv diplomira-
ni ekonomist. 
Robert Šeliga je 15. junija 2009 na Viso-
ki poslovni šoli Doba v Mariboru uspe-
šno opravil dva diplomska izpita z na-
slovoma »Metodologija družboslovnega 
raziskovanja« in »Multimedija in dizajn 
v podjetju« ter pridobil naziv diplomira-
ni ekonomist. 
Slobodan Mrkonjič je 3. novembra 2009 

na Visoki poslovni šoli Doba v Mariboru 
uspešno zagovarjal diplomsko nalogo z 
naslovom »Poslovni načrt AquaVallis« in 
pridobil naziv diplomirani ekonomist.
Irena Klemenc je 27. oktobra letos na 
EPF v Mariboru uspešno zagovarjala di-

plomsko nalogo z naslovom »Nabava 
živil v gostinskem podjetju Gost« in pri-
dobila naziv diplomirana ekonomistka. 
Vsem sodelavkam in sodelavcem česti-
tamo!

Spominska darila sta podeljevala dr. 
Milan Medved in Ivan Pohorec (levo); 
prejel ga je tudi Mensur Memić.

Igor Likar (desno) je dr. Vladimirju Malenkoviću podelil tri certifikate, ki jih je HTZ 
Velenje prejel za sisteme vodenja, skladne s standardi kakovosti, ravnanja z okoljem 
ter varnosti in zdravja pri delu.
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NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA 
FAKULTETA IMA 90 LET
Letos veliko organizacij, združenj in društev v Sloveniji praznuje 90 let delovanja. 
Izid 1. svetovne vojne je prinesel po stoletjih pripadnosti Avstriji veliko politično 
spremembo v življenje slovenskega naroda, s svobodo pa tudi novo energijo, voljo 
in potrebo po razvoju, napredku.

Avgusta leta 1919 je bila ustanovljena 
Univerza v Ljubljani, nekaj mesecev prej 
pa je bilo ustanovljenih prvih pet fakul-
tet – pravna, filozofska, teološka, tehnič-
na in medicinska. 15. maja so se začela 
predavanja v sklopu visokošolskega teh-
niškega tečaja za gradbeno, strojno-ele-
ktrotehnično, rudarsko in zemljemersko 
stroko, ki jih štejemo za prva univerzi-
tetna predavanja v Ljubljani. Rudarski 
strokovnjaki so še posebej ponosni, da 
je bil njihov študij eden izmed prvih v 
novi državi po 1. svetovni vojni.
Naslednica tega tečaja je danes Naravo-
slovnotehniška fakulteta (NTF) Univerze 
v Ljubljani, ki je 90-letnico praznovala 
s slavnostno akademijo 4. decembra, 
v sklopu sicer tradicionalnega srečanja 
stanovskih kolegov ob sv. Barbari. 
Danes NTF združuje pet oddelkov, in 
sicer za geologijo, geotehnologijo in 
rudarstvo, kemijsko izobraževanje in 
informatiko, materiale in metalurgijo 
ter tekstilno tehnologijo. V devetdesetih 
letih je zabeležila 744 diplomantov, 50 
magistrov in 26 doktorjev znanosti.

TOVARIŠTVO IN 
SOLIDARNOST
K slovesnosti v kongresnem centru Mons 
v Ljubljani, katere generalni pokrovitelj 
je bil Premogovnik Velenje, so uvodne 
takte naredili člani Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje. Številni gostje, 
ki so se prireditve udeležili oblečeni v 
rudarske uniforme, so pred slovesnostjo 
obujali spomine med ogledom razstave 
o zgodovini fakultete, nato pa na akade-
miji, ki jo je glasbeno začel Rudarski ok-
tet, prisluhnili orisu zgodovine fakultete 
in sedanjega položaja. 
Dekan NTF izredni prof. dr. Jakob Likar 
je poudaril, da se odlike montanistov 
odražajo v usmeritvi celotne fakultete. 
»Montaniste odlikujejo raznovrstnost in 
širina, prilagojenost sodobnim načinom 
razmišljanja, pomembnost v slovenskem 
prostoru ter na izkušnjah in znanju te-

melječe raziskovanje. Fakulteta se danes 
lahko pohvali s pedagoškim in znan-
stveno-raziskovalnim delom na visoki 
ravni, centrom odličnosti za oddelek 
za materiale in metalurgijo, prijaznimi 
odnosi med profesorji in študenti, spod-
bujanjem večjega zanimanja mladih za 
tehnične poklice ter sodelovanjem v 
domačih in mednarodnih raziskovalnih 
projektih.«
Rektor Univerze v Ljubljani dr. Radovan 
Stanislav Pejovnik je ob čestitkah ob 
visokem jubileju napovedal tudi reorga-
nizacijo fakultete. »V zgodovini sta bila 
oddelka za montanistiko in metalurgijo 
najboljša v svoji stroki na območju nek-
danje Jugoslavije in celotnega Balkana. 
Univerza bo fakulteto podprla pri po-
novnem vzpostavljanju slovesa in stikov 
na njenih strokovnih področjih z ustano-
vami v JV Evropi,« je med drugim dejal 
Pejovnik.
Udeležence sta nagovorila tudi župan 
MO Ljubljana Zoran Jankovič, ki je 

poudaril visoko kakovost in ugled lju-
bljanske univerze v svetu, ter dr. Milan 
Medved, ki je dejal, da fakulteta še ve-
dno neguje vrednote, kot so razumeva-
nje, solidarnost, pomoč in tovarištvo, ki 
jih sicer v družbi manjka, hkrati pa sledi 
novim znanjem in razvoju na področjih, 
na katerih poučuje študente. 
Slovesnosti je sledila še 15. redna skup-
ščina Slovenskega rudarskega društva 
inženirjev in tehnikov (SRDIT), na ka-
teri so pregledali delovanje v preteklem 
letu in zastavili načrt dela za naprej. 95 
članov, ki so sodelovali na skupščini, je 
med drugim soglasno podprlo predlog 
o ustanovitvi nove sekcije SRDIT, to je 
Sekcije projektantov in revidentov ru-
darskih projektov.

FAKULTETI ŽELIM ŠE VSAJ 
90 LET!
Dr. Jakob Likar je z rudarsko fakulte-
to povezan od leta 1974, ko je na njej 

Slovesnosti so se udeležili nekdanji in sedanji študenti, profesorji in sodelavci 
fakultete.
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pričel študij montanistike. Leta 1979 
je diplomiral in leta 1995 doktoriral. 
Na fakulteti je redno zaposlen od leta 
1998, sedaj je njen dekan.
V 90. letih se je rudarska stroka izredno 
razvila. Na vprašanje, koliko je k temu 
prispevala fakulteta oziroma koliko je 
razvoj rudarstva prispeval k razvoju 
fakultete, je takole odgovoril: »Fakulte-
ta od svojega nastanka tesno sodeluje 
z rudniki in premogovniki. Vsak nov 
postopek, ki je bil vanje uveden, je bil 
povezan s fakulteto. 
Strokovnjaki, ki so bili zaposleni na fa-
kulteti, so imeli bogato teoretično zna-
nje in praktične izkušnje. Rudarstvo je 
poklic, ki zahteva oboje. Ta preplete-
nost se kaže tudi kot edina možna vizi-
ja za naprej.
Eno od podjetij, s katerim odlično so-
delujemo, je Premogovnik Velenje, 
zato se naj ob tej priložnosti zahvalim 
vodstvu Premogovnika Velenje, ker 
ima izjemen posluh za sodelovanje na 
znanstveno-raziskovalnem področju. 
Imamo več raziskovalnih projektov, pri 
katerih zelo uspešno delamo skupaj. 
Naše sodelovanje je zgled sodelovanja 
univerzitetne inštitucije s prakso.«

MLADI ZNOVA ZA 
RUDARSKI POKLIC
Ivan Kotnik, direktor ŠCV, je ponosen, 
da njegovo strokovno znanje izvira z 
NTF. Po zaključeni rudarski tehniški 
šoli leta 1972 se je vpisal v program 

metalurgija, saj ga je zanimalo, kaj lah-
ko iz materialov, ki jih geologi odkrijejo 
in rudarji pridobijo, metalurgi ustvarijo.
»Žal smo v Sloveniji v preteklosti ukinili 
vse srednje metalurške šole in jih znova 
odpiramo šele v zadnjih letih. To je iz-
jemna, dolgoročna škoda za gospodar-
stvo. 
Sebi in svojim sodelavcem v ponos pa 
štejem, da v Velenju nismo ukinili rudar-
ske šole, ki je temelj celotnega šolskega 
centra. Dejstvo, da smo v Velenju po-
stavili strategijo pridobivanja električne 
energije do leta 2054, pa nam lahko vli-
va optimizem za naprej. Prav tako kot 
povečan vpis v programe Rudarske šole. 
Te nenehno posodabljamo, lani smo od-
prli nov program okoljevarstva. 
Včasih je bilo v Rudarski šoli 700 dija-
kov, v enem obdobju pa le 90. Upam, 
da bomo s to novo perspektivo v pre-
mogovništvu, s ponudbo zaposlitev za 
rudarje tudi v drugih dejavnostih ter s 
tesnim sodelovanjem z gospodarstvom 
znali motivirati in pritegniti mlade v teh-
nične poklice,« je optimističen Kotnik.

ZNANJA ZA NOVE 
TEHNOLOGIJE
Dr. Milan Medved je bil študent Fakul-
tete za rudarstvo leta 1979, diplomiral 
je konec leta 1983. Na študentska leta, 
sošolce in profesorje ima zelo lepe spo-
mine in mu ni žal, da je izbral ta poklic. 
»Fakulteta mi je dala osnovna znanja, 
ki jih je treba z delom, pridobivanjem 

izkušenj in stalnim učenjem nenehno 
nadgrajevati. Kot direktor Premogovnika 
Velenje spoznavam mlade inženirje ru-
darstva, ki se zaposlijo pri nas in prepri-
čan sem, da dobijo med študijem dobro 
teoretično podlago. 
V Premogovniku Velenje jih zelo hitro 
vprežemo v vsakodnevno delo in ra-
zvojne projekte, tako da lahko to znanje 
nadgradijo z najnovejšimi spoznanji. V 
našem podjetju obvladujemo zelo so-
dobno opremo in tehnologijo, temu pa 
se mora mlad inženirski kader hitro pri-
vaditi.
Fakulteta in podjetje dobro sodelujeta. 
Naši inženirji, ki opravljajo podiplomski 
študij, sodelujejo pri predavanjih in pri 
nekaterih razvojnih in raziskovalnih pro-
jektih,« je dejal dr. Medved.

Diana Janežič

Dr. Milan Medved je ob 90-letnici Naravoslovnotehniške fakultete njenemu dekanu 
prof. dr. Jakobu Likarju (levo) podaril kipec sv. Barbare.

Ivan Kotnik je kot direktor ŠCV vesel, da 
se povečuje vpis v Rudarsko šolo.

HVALA ZA POMOČ

Sodelavci v Proizvodnji so me 
zelo presenetili, ko so zbrali de-
narno pomoč ob hudi bolezni 
moje žene. 
Za to lepo gesto se jim najlepše 
zahvaljujem.

Roman Božič
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SVEČANO OB PRAZNIKU SV. BARBARE
Andraž nad Polzelo, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu in Dolič so bili 
med tistimi kraji v naši okolici, v katerih so številni aktivni in upokoje-
ni rudarji svečano zaznamovali dan zavetnice rudarjev sv. Barbare.
Na gornji fotografiji so uniformirani rudarji pri maši v cerkvi v Andra-
žu, kjer se jim je pridružil tudi Pihalni orkester Premogovnika Velenje 
in z zaigranimi skladbami polepšal praznovanje.
Ob tradicionalni malici je nato stekla beseda tudi o nekdanjem delu 
v velenjskem premogovniku in o njegovem današnjem položaju. Še 
vedno so sveži spomini upokojenih rudarjev na njihovo delovno pot, 
kot člani Kluba upokojencev Premogovnika Velenje pa še čutijo pri-
padnost rudarskemu stanu. Z njim jih najbolj povezujeta praznovanji 
dneva rudarjev in sv. Barbare.                                                         dk

KRVODAJALCI SMO 
ČISTO POSEBNI 
LJUDJE.

Medtem ko običajni ljudje obda-
rujejo tiste, ki jih imajo radi, kr-
vodajalci z vsakim dajanjem krvi 
podarimo del sebe in obdarimo 
nekoga, ki ga sploh ne poznamo. 
Res smo posebni ljudje. 
Osnovna organizacija Rdečega 
križa podjetja je tudi letos s čla-
narino in podporo svojih članov 
pomagala mnogim ljudem v sti-
ski.
Krvodajalci smo s svojo krvjo pri-
spevali k reševanju življenj ljudi 
ali jim pomagali ozdraveti. Med 
1. januarjem in 30. novembrom 
2009 je bilo v Območnem zdru-
ženju RK Velenje zabeleženih 
4.686 odvzemov krvi, od tega so 
2.104 odvzeme prispevali krvo-
dajalci, člani Skupine Premogov-
nik Velenje.
Vsem krvodajalcem iskrene 
čestitke!
V novem letu 2010 želimo vsem 
članicam in članom RK ter sode-
lavkam in sodelavcem v Skupi-
ni Premogovnik Velenje veliko 
zdravja, sreče in zadovoljstva!

Člani izvršilnega 
odbora OO RK PV  

STATISTIKA ODVZEMOV KRVI 
ZA KRVODAJALCE V SKUPINI 
PV V OBDOBJU OD 1. 1. DO 
30. 11. 2009

KRAJ ŠTEVILO
Celje 933
Jesenice 39
Ljubljana 16
Maribor 6
Murska Sobota 2
Nazarje 2
Polzela 2
Ptuj 2
Slovenj Gradec 349
Slovenske Konjice 1
Šmartno ob Dreti 1
Šoštanj 58
Velenje 692
Žalec 1

Skupaj 2.104

Novo leto je pred nami.
Leto upov in pričakovanj, novosti in sprememb,

velikih dogodkov in novih začetkov.

Naj se vam izpolnijo vsa pričakovanja, naj bodo začetki 
prijetni, naj jih bo čim več in naj vam prinesejo mnogo 
osebnega zadovoljstva.
Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje, še po-
sebej pa vam, upokojenke in upokojenci, in vašim najbliž-
jim želim trdnega zdravja in osebne sreče. Zaposlenim v 
jami želim, da se varno spuščate v globine po črno zlato 
in se vračate brez poškodb v objem domačim. 
Vesel božič in srečno, ustvarjalno leto 2010!

Pavel Župevc,
predsednik Kluba upokojencev PV

Člane Kluba upokojencev PV obveščamo, da je po sklepu Upravnega odbora 
kluba članarina enaka kot leta 2009 in jo bo možno plačati ob uradnih urah 
od januarja do marca 2010 v klubski pisarni.
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KAKO BITI BOLJŠI VODJA 
SKUPINE
Za 97 skupinovodij, razdeljenih v pet skupin, je v novembru in začetku decembra 
Izobraževalni center Skupine PV organiziral izobraževanje, katerega osrednja tema 
je bila namenjena vodenju sodelavcev.

Kot je bilo zapisano v vabilu, je delovno 
mesto vodje skupine eno izmed ključ-
nih delovnih mest v procesih, vezanih 
na pridobivanje premoga. Zanj so po-
membna strokovna znanja in veščine 
vodenja, zato je bila osrednja delavni-
ca namenjena spoznavanju teoretičnih 
osnov vodenja sodelavcev in izmenjavi 
izkušenj pri tem delu.
Sedemurno izobraževanje je imelo še 
druge vsebine. Udeležencem je dr. 
Milan Medved predstavil delovanje in 
načrte podjetij v Skupini PV, Boris Po-
trč pa osnove prve pomoči in vsebino 
torbice za prvo pomoč. Vodjem skupin, 
ki delajo v jami, je mag. Marjan Kolenc 
predstavil njihovo vlogo v izrednih raz-
merah, vodjem skupin, ki delajo izven 
jame, pa organizacijo dela Službe VPD 
in varnost pri delu. 
Delavnico in celotno izobraževanje so 
udeleženci ocenili zelo pozitivno V Iz-
obraževalnem centru bodo ocene anali-
zirali in predlagali nadgradnjo izobraže-
vanja za to ciljno skupino.

DVOJE UŠES IN ENA USTA
Kot že omenjeno, je bila osrednji del iz-
obraževanja delavnica z naslovom Sku-
pinovodja – vodja, motivator, realizator. 
Vodil jo je Gregor Jenko, psiholog, ki je 
dejal, da je bil glavni namen delavnice 
narediti vodje pri njihovem delu učin-
kovitejše. Gregor Jenko: »Udeležence 
skušam naučiti, kako naj razvijejo avto-
riteto oziroma socialno moč, ki je nujno 
potrebna za funkcioniranje vodje. To 
učenje zelo povezujem z izkušnjami in 
komunikacijo, udeleženci sprašujejo, 
odpirajo teme, predstavljajo konkretne 
dogodke iz svojega delovnega okolja. 
Večina vodij mnogo te teorije ve in ima 
izkušnje s tega področja. V delavnici jih 
skušam opozoriti na najpogostejše na-
pake in jim dati napotke, kako izboljšati 
odnos vodja – sodelavec. V komunika-
ciji je pomemben pristop in to, kako nas 
drugi ocenjujejo; če v očeh sodelavcev 
nimamo položaja vodje, potem zanje 
nismo vodja. Napotek vodjem je tudi ta, 

Gregor Jenko: »V komunikaciji je 
pomemben pristop in to, kako nas drugi 
ocenjujejo.«

Hinko Strožič: »Zapomnil sem si, da je 
treba več poslušati in manj govoriti.«

Boris Potrč je predstavil vsebino torbic za prvo pomoč, ki so nameščene tudi na 
jamskih deloviščih.
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da se morajo največ ukvarjati s tem, na 
kar lahko sami vplivajo, in ne s tem, na 
kar nimajo vpliva. Spreminjati je treba 
sebe, ne drugih.
Vsi vaši sodelavci, skupinovodje so v de-
lavnicah odlično sodelovali. Vedno sem 
vesel, kadar se ljudje odprejo, govorijo. 
Na splošno so mi rudarji kot populacija 
zelo simpatični, ker so odprti, pošteni, 
preprosti.«
Eden od udeležencev izobraževanja je 
bil Hinko Strožič, KV rudar, vodja vrta-

nja v Jamskem vrtanju, ki je med drugim 
dejal: »Celotno izobraževanje mi je bilo 
zelo všeč in se mi je zdelo koristno. Po-
sebej delavnica za vodenje skupine; sli-
šali smo veliko napotkov, ki nam lahko 
koristijo tako pri delu kot v vsakdanjem 
življenju. Marsikdo bi lahko poslušal te 
stvari. 
Zase menim, da nisem slab vodja, zdaj 
pa se bom lahko še izboljšal. Predvsem 
smo slišali, da je treba več poslušati in 
manj govoriti.

V Premogovniku Velenje imamo veli-
ko možnosti za izobraževanje tako na 
strokovnem področju kot glede drugih 
znanj. Svojo delovno pot sem začel zu-
naj, nato sem 10 let delal na pripravski 
številki, zadnjih 13 let pa sem pri Jam-
skem vrtanju. Delo je zanimivo, razgi-
bano. Vodim do šest sodelavcev. Delo 
je treba organizirati, se pogovoriti s so-
delavci, sicer pa moramo v naši skupini 
vsi delati.«

Diana Janežič

RAVNANJE Z GRADBENIMI 
ODPADKI
Takšen je bil naslov predavanja, ki ga je 30. novembra v Zeleni dvorani organiziral 
Izobraževalni center Skupine PV za sodelavce v PV Investu, službi Investicij v Pre-
mogovniku Velenje, PUP PV, RGP in HTZ ESTO.

Predaval je Mirko Šprinzer, inženir 
gradbeništva, svetovalec za ravnanje z 
odpadki in predsednik združenja RGO 
Slovenije – Ravnanje z gradbenimi od-
padki. 
Udeleženci so se seznanili s krovno in 
izvedbeno zakonodajo RS na podro-
čju ravnanja z gradbenimi odpadki in 
zemeljskimi izkopi, definicijami in po-
jasnili ključnih pojmov ter specifičnim 
odnosom med udeleženci pri ravnanju 
z gradbenimi odpadki. 
Obravnavali so tudi konkretne primere, 
kot so izdelava načrta gospodarjenja z 
gradbenimi odpadki, vodenje potrebnih 
evidenc, emisije, vnos zemeljskega iz-
kopa v tla za ekološko izboljšanje stanja 
tal, ponovna uporaba gradbenih odpad-
kov, izdelava poročil o gospodarjenju 
...
Mirko Šprinzer je pojasnil, da je podro-
čje ravnanja z odpadki v Sloveniji zdaj 
urejeno bolje, kot je bilo pred leti, a še 
vedno ne odlično. »Veseli smo, da se 
trendi spreminjajo. Imetniki večjih ko-
ličin odpadkov ter tisti, ki se ukvarjajo 
z večjimi površinami in potrebujejo sa-
nacijo kot poseg v prostor, so spoznali, 
da je zakonodaja na tem področju dokaj 
urejena, da se je dobro s tem področjem 
seznaniti, poznati svoje pravice in od-
govornosti ter primerno ukrepati. V tem 
smislu lahko kakšno današnje breme po-
stane jutri priložnost.
Skupino Premogovnik Velenje poznam 

že dolgo z vidika sanacije ugreznin, ki 
so bile nekoč opredeljene kot odlagali-
šče, zdaj pa je to območje namenjeno 
za sanacijo in uporabo polnil kot kom-
pozita z vnosom v tla. Na tem področju 
je treba še marsikaj urediti, prav pa je, 
da ste svoj vpliv na okolje prepoznali in 
da okolje urejate.
Izobraževanje je potekalo zelo dobro 
in je bilo koristno tudi zato, ker je bila 

sestava udeležencev pestra, tako da so 
spoznali obveznosti enih in drugih na 
tem področju. Način dela ni bil šolski, 
temveč smo opredeljevali posebnosti po-
dročja in konkretno delovanje na njem. 
Menim, da je udeležence tematika zani-
mala in da je vsako dobil odgovore na 
svoja vprašanja.«
Tina Čoklc iz PV Investa je bila pobudni-
ca tega izobraževanja: »Izobraževanja s 

Udeleženci izobraževanja o ravnanju z gradbenimi odpadki so bili z različnih 
področij; desno spredaj Tina Čoklc.
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Poznavanje hidravličnih komponent in 
delovanje hidravličnih sistemov sta z 
vidika montaže in vzdrževanja nujno in 
tesno povezana z varnostjo, saj večina 
teh sistemov uporablja hidravlični medij 
z visokimi tlaki (do 310 barov). 
Opravljeni tečaj Hidravlika – osnovni 
seminar je za vse delavce, ki pri svojem 
delu montirajo ali vzdržujejo hidravlič-
ne komponente, osnova za samostojno 
opravljanje dela. Zadnji takšen tečaj je 
bil organiziran pred tremi leti, letos pa 
se je spet pokazala potreba po njegovi 
izvedbi. Vanj smo vključili delavce, ki 
so se zaposlili v zadnjih štirih letih.
Tudi letos smo k izvedbi tečaja povabili 
Šolski center Velenje, ki organizira prvi 
del tečaja v učnih prostorih Medpodje-
tniškega izobraževalnega centra s svoji-
mi profesorji, v drugem delu pa se vanj 
vključujejo strokovnjaki iz Premogovni-
ka Velenje, ki zelo dobro poznajo opre-
mo, ki jo zdaj uporabljamo v jami.
Izkušnje organiziranja tečaja iz hidravli-
ke so pokazale, da ga je najbolj primer-

TEČAJ HIDRAVLIKE
Značilnost rudarske opreme, ki jo uporabljamo v Pre-
mogovniku Velenje za pridobivanje premoga, je v tem, 
da za krmiljenje in izvajanje delovnih operacij poleg 
električne energije največ uporabljamo hidravlično 
energijo. 

no izvesti v dveh delih.
1. V Šolskem centru Velenje udeleženci:

spoznajo osnovne pojme in značilno-• 
sti hidravlike, 
spoznajo osnovne hidravlične kom-• 
ponente (konstrukcija, funkcija, sim-
bolika, uporaba), 
naučijo se brati enostavne vezalne • 
sheme, 
spoznajo zgradbo hidravličnih krmi-• 
ljenj, 
opravijo praktične vaje v specializi-• 
rani učilnici za hidravlično krmilno 
tehniko,  
v računalnici preverimo njihovo za-• 
četno in končno znanje, pri čemer 
spoznajo osnove dela z računalni-
kom.

2. V Premogovniku Velenje: 
spoznajo značilnosti in princip delo-• 
vanja hidravlike na rudarskih strojih 
in napravah,
spoznajo navodila za montažo in • 
vzdrževanje, 
v praksi se v delavnici Strojnega re-• 

to vsebino sem se udeležila pred časom 
v sklopu rednih izobraževanj z mojega 
delovnega področja. Na njem sem dobi-
la veliko odgovorov na vprašanja, ki se 
mi porajajo pri mojem delu ali jih name 
naslavljajo drugi. Zato sem dala pobudo, 
da predavatelja povabimo v Velenje ter 
v izobraževanje vključimo vse sodelavce 
v Skupini PV, ki se ukvarjajo z odpadki 
bodisi z vidika nadzornika, investitorja 
ali izvajalca del. 
Na izobraževanju naj bi vsi dobili in-
formacije za svoje področje in celovit 

V delavnici Strojnega remonta HTZ Velenje so udeleženci tečaja od tehnologov in 
vzdrževalcev v remontu dobili odgovore na vprašanja in dileme, s katerimi so se 
srečali pri svojem delu.

pogled na problematiko. Prav tako naj 
bi skupaj slišali prave odgovore na naša 
vprašanja, zato da ne bi bili vsak na svo-
jem bregu, ampak bi lahko skupaj še 
uspešneje reševali zadeve. V tem smislu 
je izobraževanju uspelo. 
Zame pa je bilo zanimivo poslušati tudi 
razmišljanja in vprašanja mojih sodelav-
cev. Koristno je bilo tudi zato, ker ima-
mo zdaj naslov, na koga se obrniti za 
dodatne informacije.«

Diana Janežič

Mirko Šprinzer je zadovoljen, da 
se trendi na področju ravnanja z 
gradbenimi odpadki izboljšujejo.
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monta v HTZ Velenje srečajo z rudar-
sko opremo, dobijo vpogled v sestavo 
hidravličnih komponent, od tehnolo-
gov in vzdrževalcev v remontu pa 
dobijo tudi odgovore na vprašanja 
in dileme, s katerimi so se srečali pri 
svojem delu.

Seminar daje zaokroženo splošno teo-
retično in praktično znanje s področja 
hidravlike, pridobljena nova znanja in 
spretnosti pa udeleženci nadgradijo s 
posebnostmi svojega ožjega delovnega 
okolja. 
V izvedbo tečaja je bilo vključenih 24 
delavcev iz Premogovnika Velenje in 10 
delavcev iz HTZ Velenje. Tečaj je obse-
gal 40 ur, od tega 24 ur v ŠCV ter 16 ur v 
Premogovniku Velenje in HTZ. Treba je 
poudariti, da so udeleženci tečaja imeli 
že prej dobro osnovno znanje, na tečaju 
pa so ga le še nadgradili. 

Pavle Skornšek 

V novembru in decembru je Izobraževalni center Skupine PV, 
ki od 1. decembra organizacijsko spada v HTZ Velenje, na 
strokovna izobraževanja povabil 394 sodelavk in sodelavcev. 

Izobraževalna oblika Ciljna skupina Štev. 
udeležencev

delavnica vodenje vodje skupin PV, HTZ 97

hidravlika I. delavci v proizvodnji iz PV, HTZ, 
RGP 34

obnovitveni tečaj 
ex-zaščite delavci v proizvodnji iz PV, HTZ 37

ex-zaščita za 
vzdrževalce strojev Jamska strojna služba 180

seminar za učitelje in 
inštruktorje

učitelji in inštruktorji Praktičnega 
izobraževanja 23

ravnanje z gradbenimi 
odpadki in 
zemeljskimi izkopi

delavci PV Invest, Investicije  PV, 
PUP PV, RGP, HTZ ESTO 23

Kot je pojasnil Pavle Skornšek, vodja 
Jamske strojne službe, je vzdrževanje 
opreme, vgrajene v eksplozijsko ogrože-
nih prostorih, izrednega pomena za za-
gotavljanje varnosti in zdravja ljudi ter 
obratovalne zanesljivosti naprav. 
»Poleg tega zakonodaja s področja ru-
darstva od delodajalca zahteva, da mora 
usposobiti za izvajanje del po veljavnih 
predpisih in v skladu s stanjem tehnike 
vse delavce, ki vgrajujejo opremo v ek-
splozijsko ogrožene prostore, jo vzdržu-
jejo, servisirajo ali popravljajo. 
V ta namen se delavci elektrostroke pe-
riodično usposabljajo na področju pro-
tieksplozijske zaščite, z omenjenim se-
minarjem pa uvajamo na tem področju 
tudi periodično usposabljanje delavcev 
strojne stroke,« je povedal Skornšek.
Seminar je zajemal tematiko, ki je po-
trebna za ozaveščanje delavcev strojne 
stroke za pravilno vgrajevanje, vzdrže-
vanje in servisiranje strojnih naprav v 
eksplozijsko ogroženih prostorih. 
Predavatelji so predstavili: Miran Mo-

EX-ZAŠČITA ZA VZDRŽEVALCE 
STROJNIH NAPRAV
V seminar o protieksplozijski ali ex-zaščiti za vzdrževalce strojnih naprav so bili 
vključeni vsi zaposleni v Jamski strojni službi in enoti OUTN SM3J J2 podjetja HTZ 
Velenje. 

Sodelavci elektrostroke se periodično usposabljajo na področju protieksplozijske 
zaščite, z omenjenim seminarjem pa uvajamo na tem področju tudi periodično 
usposabljanje delavcev strojne stroke.

nadaljevanje na strani 22
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KRONIKA LETA 2009

JANUAR
Poslovni načrt je predvideval prodajo 
42.705 TJ električne energije ali 3.650 
GWh za proizvodnjo električne energi-
je. V 286 delovnih dneh naj bi odkopali 
4,1 milijona ton premoga. Število zapo-
slenih naj bi bilo konec leta 1.365, za-
poslili naj bi 40 pripravnikov. 
Izdelana sta bila dva delovna koledarja 
– 286 delovnih dni za pripravska in od-
kopna delovišča ter 235 delovnih dni za 
druge zaposlene.
Zaposlili smo 32 pripravnikov.
Premogovniku je bila dodeljena konce-
sija za opravljanje posredovanja zapo-
slitev in dela za leto 2009.
Direktor je sprejel ravnatelje izobraže-
valnih ustanov v Šaleški dolini.
Podjetje so obiskali generalni direktor 
GZS mag. Samo Hribar Milič, predse-
dnik GZS Zdenko Pavček in direktor EZS 
Niko Martinec.
Velenje je stopilo v 50. leto razglasitve 
sodobnega mestnega središča.

PISALO SE JE LETO 2009

FEBRUAR
HTZ Velenje je bilo za projekt v sklo-
pu programa AquaVallis »Napredni na-
notehnološki sistemi za čiščenje pitne 
vode« dodeljenih 95.833 EUR nepovra-
tnih sredstev za razvoj iz sklada Eureka.
Varnostnik v HTZ Velenje Izudin Smaji-
lović je iz ledenega Velenjskega jezera 
rešil mater in njeno hčerko.
Peter Rezman je za knjigo Skok iz kože 
prejel Dnevnikovo Fabulo.

MAREC
Potekala je 12. Strateška konferenca 
Skupine PV.
Uspešno je bila opravljena zunanja pre-
soja sistemov vodenja.
Premogovnik je obiskal Ortiz de la Tor-
re, predstavnik Evropske komisije za raz-
iskave – energetika.
V okviru poslovnega dogodka SAŠA Inku-
batorja so bili predstavljeni nagrajeni pro-
jekti natečaja Zmagovalna ideja in razisko-
valne naloge z razpisa posebnih štipendij 
Znanje energiji – energija znanju.
Razpisali smo nagrado za najboljšega so-
delavca/sodelavko in delovno skupino.
Aktiv invalidov je izvolil nov izvršilni 
odbor in za predsednika imenoval Dra-
ga Kolarja.

Prvič je bilo za sodelavke v Skupini PV 
organizirano praznovanje dneva žena.

APRIL
V skladu z načrti je bila dobavljena prva 
od treh naročenih novih visečih dizel-
skih lokomotiv.
Premogovnik je prejel posebno prizna-
nje za energetsko učinkovito podjetje 
2009.
Ob dnevu Zemlje smo pripravili promo-
cijsko akcijo čiščenja Pake in Ljubljani-
ce s filtri AquaVallis.
V sklopu projekta PV HER je bilo zasa-
jenega 4 ha zemljišča s hitrorastočimi 
energetskimi rastlinami.
Drugič zapored so bile podpisane po-
godbe za tri posebne štipendije iz razpi-
sa Znanje energiji – energija znanju.
V Skupini PV je bilo razpisanih 61 šti-
pendij.

MAJ
Potrjene so bile generalne tehnične reši-
tve prenove odvoza premoga prek nove-
ga jaška NOP 2.
Sklenjena je bila Šola poslovnih znanj, 
ki se je za mlade kadre začela oktobra 
2008.
Izšel je Prodajni katalog Skupine PV.
Blagovna znamka AquaVallis je z odo-
britvijo Evropskega urada za usklajeva-
nje na notranjem trgu dobila evropsko 
zaščito.
Za predsednika Sveta delavcev HTZ Ve-
lenje je bil izvoljen Niko Filipovič.
Ob mestnem stadionu je bilo zgrajeno 
malo nogometno igrišče z umetno travo.

JUNIJ
Premogovnik in jamska delovišča je obi-
skal predsednik države dr. Danilo Türk.
V sklopu projekta modernizacije pripra-
vskih delovišč je bil dobavljen premični 
verižni transporter Hazemag.
V jami je začel delati napredovalni stroj 
GPK – PV, proizvod našega inženirskega 
dela in strojne opreme ruskega proizva-
jalca. Za stroj smo prejeli tudi certifikat 
o ustreznosti.
Premogovnik je prejel nagrado horus za 
družbeno odgovornost.
Savinjsko-šaleška GZ je nagradila štiri 

inovacije iz Premogovnika Velenje in 
HTZ Velenje.
Rudarski oktet je s slavnostnim koncer-
tom zabeležil 30 let delovanja.
V Gaberkah je bila ob srečanju prese-
ljenih z območja rudarjenja postavljena 
maketa območja.
V Muzeju premogovništva Slovenije je 
bila v kapelici Sv. Barbare prva civilna 
poroka.

JULIJ
Praznovali smo 49. Skok čez kožo. Sko-
čilo je 58 novincev, častni skakalec je 
bil predsednik države dr. Danilo Türk. 
Parado je prvič vodil novi komandant 
mag. Matjaž Koželj.
Za Naj sodelavce so bili izbrani Jože 
Jakop iz Premogovnika Velenje, Roman 
Bračič iz HTZ Velenje, Boštjan Podpe-
čan iz RGP, Vinko Kušer iz PV Invest in 
Franc Krušič iz GOST.
Za Naj skupini sta bili izbrani skupina 
z odkopa Y v Premogovniku Velenje in 
skupina, ki je delala pri projektu Mramor 
iz HTZ Velenje.
V krožišču v Trebuši je bila postavljena 
10,5 metra visoka skulptura Mobil, ki 
simbolizira, da se v Šaleški dolini okrog 
premoga vse vrti.
Na razpisu Ministrstva za gospodarstvo 
v okviru neposrednih spodbud za ra-
zvojno-investicijske projekte smo prejeli 
1,363 milijona evrov za projekt Jamsko 
vrtanje.
Fakulteta za energetiko in Premogovnik 
Velenje sta organizirala 1. mednarodno 
konferenco o energetiki in klimatskih 
spremembah EnRe.
Imenovani so bili novi člani Nadzornega 
sveta HSE. Za predsednika je bil imeno-
van dr. Franc Žerdin.
Velenje in Šoštanj je 10. julija prizadelo 
neurje z močnim dežjem, ki je povzroči-
lo poprave in sprožilo plazove.
3. julija je minilo 10 let od odprtja Mu-
zeja premogovništva Slovenije.

AVGUST
Sklicana je bilo 14. redna seja Skupščine 
Premogovnik Velenje.
Za generalnega direktorja HSE je bil 
imenovan Borut Meh.
Od 27. julija do 7. avgusta smo imeli ko-
lektivni dopust.
Med kolektivnim dopustom je poteka-
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la menjava transportnega gumijastega 
traku T10 glavnega odvoza premoga iz 
jame.

SEPTEMBER
Velenje je praznovalo 50 let od razgla-
sitve sodobnega mestnega središča. Ob 
tej priložnosti je izšla posebna številka 
Rudarja.
Premogovnik je prejel priznanje Gradnik 
Velenja za posebne zasluge pri graditvi 
in razvoju Velenja.
Skupina PV se je predstavila na Medna-
rodnem obrtnem sejmu v Celju.
HTZ Velenje je prejel diplomo GZS za 
inovacije za Mobilno filtracijsko napra-
vo v okviru programa AquaVallis.
Organizirali smo javno razpravo, na ka-
teri smo občanom Šoštanja predstavili 
svoje aktivnosti v občini Šoštanj.
Podpisanih je bilo 48 novih štipendijskih 
pogodb.
Prvošolčkom osnovnih šol na območju 
Šaleške doline smo podarili rumene ma-
jičke za varnejšo pot v šolo in iz nje.
Gledališče Velenje je v sodelovanju s 
Premogovnikom Velenje pripravilo slav-
nostno premiero komedije Knapovska 
večerja izpod peresa Petra Rezmana.

OKTOBER
Direktorji HSE, TE Šoštanj in Premogov-
nika Velenje so podpisali dolgoročno 
pogodbo o nakupu premoga, zakupu 
moči in nakupu električne energije, ki 
ureja pogoje poslovanja TE Šoštanj po 
dokončanju investicije v blok 6.
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elek-
trarne je 19. oktobra prižgal zeleno luč 
za gradnjo bloka 6 TE Šoštanj.
Republiška reševalna vaja, v kateri so 
svojo strokovno usposobljenost preiz-
kusile reševalne čete iz Premogovnika 
Velenje, Rudnika Trbovlje – Hrastnik, 
Idrije, Nafte Lendava, ter ekipe gasilcev 
PIGD Premogovnika Velenje in PGD 
Velenje, je bila 9. oktobra v Premogov-
niku Velenje. 
Med junijem in oktobrom je bilo obno-
vljeno hidrantno omrežje v Prelogah.
V Topolšici je PV Invest dokončal in od-
prl Center starejših Zimzelen.
Premogovnik Velenje ter hčerinski pod-
jetji RGP in HTZ so se prvič samostojno 
predstavili na 35. mednarodnem sejmu 
TEHNOMA v Skopju v Makedoniji.
Zaradi manjšega odjema premoga smo 
med 1. oktobrom in 31. decembrom 
prešli na 37-urni delavnik.
V sklopu projekta Top management o 
sodelovanju Slovenije in Makedonije je 

bil med 1. oktobrom in 1. decembrom 
pri nas na usposabljanju makedonski 
manager Nenad Markovski.
Na 13. Slovenski konferenci odnosov z 
javnostmi je Ivo Hans Avberšek prejel 
prvo nagrado za fotografijo rudarjev, ob-
javljeno v Rudarju.
S priložnostno slovesnostjo smo zazna-
movali 10-letnico Muzeja premogovni-
štva Slovenije.

NOVEMBER
V HTZ Velenje je bila uspešno opravlje-
na certifikacijska presoja sistemov vo-
denja s standardi kakovosti, ravnanja z 
okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.
Na obisku je bil Amer Jerlagić, generalni 
direktor Elektroprivrede BiH.
Za novega predsednika sindikata PV je 
bil izbran Ferdinand Žerak.
Premogovnik je Pediatrični kliniki UKC 
Ljubljana v sklopu dobrodelne akcije 
podaril pitnik AquaVallis.
OO RK Premogovnik Velenje je prejela 
priznanje Transfuzijskega oddelka Splo-
šne bolnišnice Celje za razumevanje in 
družbeno odgovorno ravnanje na po-
dročju humanitarne dejavnosti.

DECEMBER
S tradicionalnim praznovanjem znanja 
smo zabeležili god zavetnice rudarjev 
sv. Barbare. Priznanja ob dokončanju 
študija je prejelo 16 sodelavcev, HTZ 
Velenje pa certifikate za sisteme kako-
vosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in 
zdravja pri delu. 
Organizirana je bila delavnica CCT in 
vpliv na zmanjševanje emisij TGP – re-
zultati za prihodnost.
Ob izteku 10-letne pogodbe med Pre-
mogovnikom Velenje in HTZ Velenje je 
bil sprejet sporazum o poslovno-tehnič-
nem sodelovanju.
V Kamnolomu Paka družbe RGP so od-
prli nove poslovno-skladiščne prostore.
Na god sv. Barbare, 4. decembra, je 
bila v Ljubljani slavnostna akademija ob 
90-letnici študijev rudarstva in geologije 
ter 70-letnici študija metalurgije na Uni-
verzi v Ljubljani.
Za novega predsednika Sveta delavcev 
PV je bil izvoljen Miran Božič.
Pihalni orkester Premogovnika Velenje 
je s slavnostnim koncertom zabeležil 90 
let delovanja.
NK Rudar je jesenski del državnega no-
gometnega prvenstva sklenil na 4. me-
stu.
Zadnji delovni dan je bil 23. december.

Novoletni čas je poln 
pričakovanj in želja. 
Tega bi ne bilo brez obilice 
zdravja, razumevanja s 
sodelavci, veselja v družinskem 
krogu in sreče, ki veje iz nežnih 
otroških src.

Vse to vam tudi v 
prihajajočem 2010 želi 
naše članstvo!

                                                    
Odbije polnoč in leto mine!
Podarja izkušnje, uspehe, spomine.
Odbije polnoč, poti so odprte
za upe, želje in nove načrte.

SREČNO 2010!
Kolektiv podjetja GOST, d. o. o.                                                 

Aktiv delovnih invalidov vošči 
svojim članicam in članom ter 
vsem zaposlenim v Skupini 
Premogovnik Velenje vesele 
praznike, v novem letu 2010 
pa predvsem veliko zdravja, 
razumevanja, delovnih uspehov 
in medsebojnega sodelovanja.

Izvršilni odbor ADI
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šnik rudarsko zakonodajo, mag. Bogdan 
Makovšek zračenje, jamske ognje in 
premogov prah,  Branko Fošner osnove 
protieksplozijske zaščite, mag. Jože Ve-
niger  neelektrično ex-opremo ter certi-
ficiranje in standardizacijo ex-opreme, 
Anton Kotnik vzdrževanje, popravila in 
remonte ex-naprav ter ravnanje z odpad-
ki, Bojan Jezernik pa vzdrževanje, pora-
vila in remonte ex-naprav. Udeleženci 
izobraževanja so ob koncu opravili pisni 
preizkus znanja.
Z upoštevanjem pridobljenih znanj bodo 
delavci prispevali k večji varnosti vseh 
zaposlenih v jami in k večji obratovalni 
zanesljivosti naprav, potrebnih za delo-
vanje premogovnika.
Miran Mošnik, rudarski elektroenergetski 
inšpektor, je pojasnil namen izobraževa-
nja za vzdrževalce strojnih naprav: »Po-
membno je, da ti delavci spoznajo, da 
je tudi delovanje s strojnimi napravami 

lahko povzročitelj nevarnosti v posebnih 
atmosferah, ki so obremenjene s plini, 
prahom in podobnim. Namen usposa-
bljanja je s preventivnim delovanjem in 
v skladu z zakonodajo priti do cilja, to je 
do varnega delovnega okolja.
Zakonodaje, ki ureja to področje, je veli-
ko. Za uskladitev naše zakonodaje z za-
konodajo EU smo imeli le tri leta časa in 
večinoma je že usklajena. Premogovnik 
Velenje je letos naredil velik napredek z 
ureditvijo strojnega vzdrževanja ter s sis-
tematičnim vodenjem kartoteke strojne 
opreme, ki jo uporabljate v jami. 
Pri nadzorih ugotavljamo, da je vsa vaša 
nova strojna oprema ustrezna in v skla-
du z novo evropsko zakonodajo. Stare 
opreme je v vašem podjetju vedno manj. 
Moderna tehnologija je zelo draga, toda 
tudi človeška življenja so vedno bolj 
dragocena,« je sklenil Mošnik.

Diana Janežič
Miran Mošnik je predstavil rudarsko 
zakonodajo glede ex-zaščite naprav.

PODJETJE SMO LJUDJE

Prvi izobraževalni sklop je potekal 2. 
decembra v Zeleni dvorani, kjer je bila 
dopoldne delavnica o davku na dodano 
vrednost. Delavnico sta vodila Saša Jer-
man, pooblaščena revizorka in preizku-
šena davčnica, in Valentin Bajuk, odve-
tnik, oba iz podjetja Jerman&Bajuk. 
Delavnice se je udeležilo 76 sodelavk 
in sodelavcev iz celotne Skupine HSE, 
kar nakazuje, da je bil izbor temati-
ke aktualen. Obravnavali smo namreč 
spremembe na področju Zakona o dav-
ku na dodano vrednost, ki so posledica 
sprememb direktive EU in pričnejo ve-
ljati s 1. 1. 2010. Pomembne novosti, ki 
jih prinaša zakonodaja, so sprememba 
kraja obdavčitve storitev iz EU, obrnje-
no davčno breme za gradbene storitve, 
kjer postane prejemnik storitve plačnik 
davka, spremenjen rok poročanja – do 
20. v mesecu za pretekli mesec, dodatni 
obrazci in še kaj.
Popoldne tega dne je bila delavnica na 
temo osnovnih sredstev, ki jo je vodila 
Saša Jerman. Delavnice se je udeležilo 
65 sodelavk in sodelavcev iz celotne 
Skupine HSE. Obravnavali smo aktiv-
nosti v povezavi z osnovnimi sredstvi, 
in sicer nove investicije, nadomestne 
investicije, velika popravila in obdobne 
preglede ter vzdrževanje in vrednotenje 

DELAVNICI ZA SKUPINO HSE
Premogovnik Velenje je v decembru gostil kar tri seminarje oziroma delavnice, or-
ganizirane za podjetja v Skupini HSE.

osnovnih sredstev.
Tretji sklop izobraževanj pa je potekal 
9. decembra v Vili Široko. Delavnico o 
letnih poročilih je organizirala revizijska 
hiša Deloitte, vodila pa jo je mag. Barba-
ra Žibret Kralj, pooblaščena revizorka, s 
sodelavci. Obravnavali smo letna poro-
čila za leto 2009 v skladu s predpisano 
zakonodajo, se seznanili z novostmi in 

priporočili revizijske hiše ter obdelali 
primere iz naših poročil preteklega leta. 
Seminarja so se udeležile sodelavke in 
sodelavci, ki pripravljajo letna poročila 
ter člani Nadzornih svetov družb v Sku-
pini HSE.

mag. Dragica Kotnik
vodja Računovodske službe

nadaljevanje s strani 19
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SVET DELAVCEV 
PV IMA NOVEGA 
PREDSEDNIKA

V petek, 11. decembra, je bila 
v Zeleni dvorani 11. redna seja 
Sveta delavcev Premogovnika 
Velenje. 
Osrednja točka dnevnega reda 
so bile nadomestne volitve pred-
sednika Sveta delavcev, saj s 25. 
decembrom dosedanji predse-
dnik Branko Mlinšek odhaja v 
pokoj. 
Na seji so za novega predsedni-
ka Sveta delavcev izvolili Mira-
na Božiča, ki bo svojo funkcijo 
opravljal od 25. decembra 2009 
do konca mandata tega Sveta de-
lavcev, to je do junija 2012.
Za novega podpredsednika SD 
je bil predlagan Simon Lamot, 
ki je sprejel kandidaturo, in so 
ga prisotni člani Sveta delavcev 
potrdili. 
V Skupnem Svetu delavcev HSE 
bodo sedaj Premogovnik Vele-
nje zastopali Miran Božič, Si-
mon Lamot, Drago Kotnik in kot 
novi četrti (nadomestni) član Ivan 
Grobelnik.

Metka Marič

SPOŠTOVANI POSLOVNI PARTNERJI, 
DRAGI PRIJATELJI!
Kljub ne najboljšim napovedim ob koncu leta 2008 se lahko danes v Ka-
pitalski družbi veselimo rezultatov odhajajočega leta 2009. V desetih me-
secih letos se je poslovanje pokojninskih skladov v upravljanju Kapital-
ske družbe občutno izboljšalo. Dosegamo najboljše rezultate, donosnost 
pokojninskih skladov je v letu 2009 med najvišjimi. Z vsakim letom pa 
premoremo več znanja in izkušenj.
Ponovno smo skupaj zakorakali v december in počasi se izteka še eno leto 
našega sodelovanja. December je tudi mesec, ko se zazremo v pretekle 
dogodke iztekajočega se leta, hkrati pa že razmišljamo o izzivih, ki nas 
čakajo v prihodnjem letu. V prednovoletnem času, ki je tudi čas izrekanja 
dobrih želja, vam v Kapitalski družbi želimo, da bi se v leto 2010 podali 
z optimizmom in dobro voljo. Skrbi za dodatno pokojnino pa prepustite 
nam. Verjamemo, da bo za vse nas tudi leto 2010 uspešno in donosno! 
Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za dosedanje zaupanje in podporo 
pri doseganju naših skupnih ciljev.

Kapitalska družba, d. d.

SREČNO 2010!
Vsem sodelavkam in sodelavcem 
v Skupini Premogovnik Velenje 
želimo vesele in lepe božične 
praznike, v novem letu 2010 pa 
veliko zdravja in zadovoljstva v 
zasebnem življenju ter dobrega 
sodelovanja in uspehov na 
delovnih mestih.

Svet delavcev 
Premogovnika Velenje

Svet delavcev HTZ Velenje
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POSTAVLJAM SI CILJE IN SE 
JIH TRUDIM DOSEČI

 Česa iz svoje mladosti se najrajši 
spomnite? Preživljal sem srečno otroštvo 
v Velenju. Imam dve starejši sestri. Star-
ša sta imela razmeroma liberalno vzgojo 
po načelu, dokler smo mi dobri, pridni, 
ni omejitev in kazni. In res se ne spomi-
njam kakšnih posebnih dogodkov. Že 
kot osnovnošolec sem bil zelo zaposlen; 
ukvarjal sem se s športom in z glasbo. Učil 

sem se igrati harmoniko, ki sem jo kmalu 
zamenjal za tamburico, na kateri sem sa-
mouk. Ta inštrument mi je že pri 12. letih 
omogočil pot v tujino, in sicer s folklorno 
skupino Koleda najprej v Francijo in že 
čez nekaj mesecev v ZDA. Kot študent 
sem igral pri FS Marolt in ta kulturna de-
javnost mi je pokazala veliko sveta. 
 Kakšen poklic ste si želeli pri desetih 

letih? V osnovni šoli sta me zelo zanimali 
kemija in biologija, a takrat v Velenju še 
ni bilo naravoslovne gimnazije, šolanje 
v Celju pa bi mi ob številnih dejavnostih 
vzelo preveč časa. V srednji šoli sem se 
zaradi dobrega razumevanja s slavistko 
dr. Sonjo Hudej spogledoval s slovenšči-
no in celo naredil raziskovalno nalogo 
iz Trubarjevega psalma. A sem vendarle 

Mag. Ludvik Golob je leto in pol pomočnik direktorja Premogovnika Velenje. V 
podjetju se je zaposlil leta 1995 in kot univ. dipl. inženir rudarstva začel klasični 
krožni program usposabljanja. Potem je v okviru Študijskega oddelka še kot pri-
pravnik dobil zelo konkretne naloge in bil vodja poizkusa razstreljevanja. V jamo 
je vedno rad hodil. Kot srednješolec je vsake počitnice mesec in pol delal kot rudar. 
Rudarji so bili njegov oče in strici, rudarja sta svaka. Rudarstvo mu je bilo skoraj 
položeno v zibel in zdaj Ludvik vedno ponosno obleče rudarsko uniformo.
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spoznal, da sem tehnični tip in nadaljeval 
v tej smeri.
 Kaj delate sedaj in kako ste s svo-
jim delom zadovoljni? V zadnjem letu in 
pol se je moja poklicna kariera obrnila na 
glavo, poleg tega sem pridobil ogromno 
novega znanja. Kot pomočnik direktorja 
imam zelo odgovorno, zahtevno in ob-
sežno delo, poleg tega pokrivam tudi ra-
zvojno področje, kamor med drugim spa-
dajo Informatika, Muzej premogovništva 
Slovenije in Energetika, to so področja, 
ki so mi manj znana. Letos sem dokončal 
konzorcijski magistrski študij manage-
menta. Z njim sem pogledal čez »plan-
ke«. Po daljšem času opravljanja enakega 
dela postanemo ljudje mnogokrat zaprti, 
samovšečni. Študij mi je dal nove pogle-
de in ideje, poleg tega mi je omogočil 
spoznati nove ljudi, s katerimi se še redno 
srečujemo in izmenjujemo izkušnje.
 Kaj si pri svojem delu želite spre-
meniti? Rad bi imel več časa, da bi se 
lahko temeljito posvetil vsaki nalogi, ki jo 
imam, in jo kvalitetno opravil do konca. 
Delati mi ni težko in zelo rad hodim v 
službo. Kot ilustracijo naj povem, da sem 
v mladosti počenjal zelo različne stvari in 
si zaslužil kakšen dinar. Začel sem z obi-
ranjem hmelja na Turnu, v Fiesi sem po-
sojal pedaline, bil sem poštar, čistil prek 
čistilnega servisa, kasneje sem poučeval 
igranje na tamburico … 
 Kakšno mesto ima pri vašem delu in 
v življenju nasploh varnost? Pred leti sem 
nekaj časa delal pri projektu Ekologija de-
lovnega okolja predvsem z vidika premo-
govega prahu. Z njim smo želeli problem 
dobro spoznati, najti ustrezne rešitve in 
sprejeti ukrepe, ki bodo delavcem omo-
gočili varno delo. To je sploh vodilo pri 
vseh projektih v Premogovniku Velenje – 
poskrbeti za humanizacijo in varno delo 
v največji možni meri. 
Kako sem o varnosti v prometu razmišljal 
v mladosti, se sploh nočem spominjati. 
Bili smo divji, a imeli smo srečo, da se 
nikomur ni nič zgodilo. Izzivali smo ne-
srečo, a na našo srečo je bilo manj pro-
meta. 
Zdaj pa mi največ pomeni socialna var-
nost. Tisti, ki imamo delo, se ne zaveda-
mo, kako smo srečni. Otrokoma skušam 
predstaviti delo kot vrednoto, da se stvari 
ne zgodijo same od sebe, ampak se je za 
vse treba potruditi.
 Kako bi predstavili svoje podjetje 
v dveh stavkih? Premogovnik Velenje je 
velik sistem z ogromno inercijo. Posame-
znik je pomemben, a hkrati le vsi skupaj 
lahko naredimo veliko. Premogovnik Ve-
lenje mi je dal štipendijo, omogočil delo, 
zaslužek in izobraževanje ob delu, omo-
gočil mi je eksistenco. Prepričan sem, da 
lahko podjetju veliko dam in podjetje 
veliko meni.

 Kaj zapolnjuje vaš prosti čas? Vse 
življenje me spremljata glasba in šport. 
Zdaj se znova spogledujem s tamburico 
in harmoniko, žena mi je za rojstni dan 
kupila sintesajzer. Rad igram šah, košar-
ko, tenis, pozimi smučam, ob nedeljah 
se s prijatelji dobivam na Konovem pri 
rekreaciji. 
Sem predsednik Športnega društva Šmar-
tno ob Paki. Prepričan sem, da smo pri 
NK Šmartno postavili zdrave temelje za 
nadaljevanje več desetletne tradicije no-
gometa. Naši cilji so priti s prvo ekipo v 
drugo slovensko ligo, konsolidirati klub in 
dobro delati v mlajših selekcijah. Veseli 
smo, da v klub prihajajo otroci. 
 Katero besedo bi pripisali sebi: smeh, 
počitek, denar? In zakaj? Počitek zagoto-
vo ni moja beseda. Tudi na dopustu mo-
ram biti aktiven, poležavanje na plaži ni 
zame. Denar mi pomeni preživetje. Smeh 
bi si lahko pripisal. Zelo rad sem v druž-
bi, veliko mi pomenijo prijatelji ter ožja 
in širša in družina.
 Kaj v življenju hočete in česa noče-
te? Na to vprašanje bom odgovoril, kot 
da ste me vprašali za moj moto v življe-
nju. V vsakem obdobju svojega življe-
nja sem si postavil cilje in moto, ki me 
je vodil do njih. Na primer: do 25. leta 
končati študij, narediti magisterij, ustvariti 
si družino, zgraditi hišo … Zadnje čase 
pa me navdihuje Konfucijeva misel, ki 
pravi: »Pogosto zadostuje ena sama be-
seda, da človeka razglasijo za modreca, 
in prav toliko, da ga razglasijo za tepca. 
Resnično moramo paziti, kaj govorimo.« 
Menim, da je primerna misel za današnji 
čas, ko vse preveč radi opletamo s takšni-
mi in drugačnimi nepotrjenimi izjavami, 
širimo nepreverjene govorice, dodamo 
malo svoje zgodbe in povemo naprej. S 
tem lahko naredimo veliko škodo ali koga 
užalimo. Izjave bi morali dajati bolj pre-
mišljeno.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile 

sanje? Doma sem s Konovega in ko je pri-
šel pravi čas, sem kar tri leta iskal primer-
no parcelo za gradnjo hiše na Konovem. 
Ker je nisem našel, sem jo iskal drugje v 
Velenju oziroma bližnji okolici. Naza-
dnje smo do parcele prišli v Šmartnem 
ob Paki, od koder izvira moja žena Tanja. 
Zdaj smo izredno zadovoljni, otroka sta 
se vživela v novo okolje.
 Kateri je vaš najljubši letni čas? Vsak 
letni čas ima svoje čare. Poletje je čas za 
sonce in dopust, jesen je čas pobiranja 
pridelkov, zima nam omogoča smučanje, 
pomladi pa se verjetno vsi veselimo zara-
di rojstva novega življenja. 
 Življenje sestoji iz tega, kar iz njega 
napravimo. Na kaj ste v svojem življenju 
najbolj ponosni? Vsekakor na družino. 
Prepričan sem, da imamo žena Tanja, šti-
rinajstletni sin Jakob, desetletna hči Lana 
in jaz zdrave odnose. Veliko smo skupaj, 
veliko stvari počnemo skupaj, radi potu-
jemo.
Ponosen sem tudi nase. Ves čas se izo-
bražujem, dosegam cilje, ki sem si jih 
zastavil, rad dokončam stvari, ki sem se 
jih lotil. 
 Katere so tri vaše dobre lastnosti? 
Odkritosrčnost, nepopustljivost, vztraj-
nost, radovednost.
 Kaj bi spremenili pri sebi? Rad bi 
imel kakšen kilogram manj. Tolažim se s 
tem, da imamo vsi v naši širši družini te-
žave s preveliko težo. V teoriji obvladam 
vsa pravila zdravega življenja in prehra-
ne, v praksi pa jih težko izvajam. 
Naj povem še to: nobene odločitve, ki 
sem jo kdaj sprejel, ne bi spremenil. Me-
nim namreč, da je bila tista odločitev v 
danem trenutku optimalna. Vem, da sem 
zaradi mladostne zagnanosti, naglice ali 
nepremišljenosti morda kakšno odločitev 
v preteklosti sprejel bolj po intuiciji in bi 
bila danes drugačna. Vsekakor pa ničesar 
ne obžalujem.

Diana Janežič

Golobova družina v Bangkoku
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DOBRO SE Z DOBRIM VRAČA

 Česa iz svoje mladosti se najrajši 
spomnite? Spomini na mojo mladost so 
dokaj lepi, če izvzamem, da sem pri pe-
tih letih v prometni nesreči izgubil oče-
ta. Otroci v »Teksasu«, kakor smo rekli 
območju okoli zgornje Tržnice, smo se 
ogromno igrali. Odraščali smo v Titovih 
časih, sicer pa se s tem nismo preveč 
obremenjevali, saj so nas takrat zanima-
le druge reči. Ogromno je bilo aktivnosti 
na prostem, od različnih iger z žogo do 
igranja po konovskih gozdovih. Spo-
mnim se, kako smo si kot navihani mul-
ci »sposodili« dostavno kolo v trgovini 
Tržnica (to je kolo, ki ga je skladiščnik v 

Slobodan Mrkonjić je ob rojstvu dobil povsem pravo ime. Rad ima svobodo, akcijo, 
neomejena obzorja, pestrost dogodkov, hitro razmišlja in ukrepa. Če mu življenje 
ne teče v pravo smer, poskrbi za nov tok dogodkov. Tako je od poklica rudarja 
prišel letos do poklica diplomiranega ekonomista. A naporno šolanje ga v prostem 
času ni tako močno zaposlovalo, da ne bi mogel ob tem negovati svoje dolgoletne 
velike ljubezni – ukvarjanja z glasbo.

Tržnici uporabljal za dostavo) in se celo 
nedeljo vozili po mestnih ulicah ter ga 
na koncu tudi vrnili na njegovo mesto. 
O takratnem skladiščniku, ne spomnim 
se njegovega imena, so krožile govorice, 
da v hladilnico Tržnice zapira poredne 
otroke. Kako smo se ga bali! Sicer pa se 
ne spomnim nikogar, ki bi bil res zaprt v 
hladilnici, ha, ha, ha.
 Kakšen poklic ste si želeli pri desetih 
letih? Pri tistih letih še nisem imel izde-
lane podobe, kaj bi želel biti oziroma se 
tega ne spomnim. Sem pa v najstniških 
letih sanjal o grafični in oblikovalski šoli, 
saj sta me takrat zelo zanimala oblikova-

nje in tehnično risanje. Vendar sem se 
zaradi bližine doma in takratnega trenda 
kasneje odločil za rudarsko šolo.
 Kaj delate sedaj in kako ste s svojim 
delom zadovoljni? Zaposlen sem v HTZ 
Velenje v Prodajni službi kot koordina-
tor za področje marketinga. Svoje delo 
imam rad in ga z veseljem opravljam. 
Prav tako sem vesel nenehnih izzivov, ki 
mi jih delo v marketingu zagotavlja. 
 Kaj si pri svojem delu želite spreme-
niti? Želel bi več korektne, kvalitetne in 
učinkovite notranje komunikacije, saj bi 
s tem pripomogli k še boljšim odnosom 
med posameznimi službami v podjetju.  
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 Kakšno mesto ima pri vašem delu 
in v življenju nasploh varnost? Spo-
mnim se, da smo mulci velikokrat iz-
zivali srečo. Na motorjih smo se vozili 
brez čelad (kako bi pa punce videle, 
kdo je na motorju, če bi imeli čelado 
na glavi), pas v avtomobilu je bil samo 
za okras. Med sabo smo tekmovali v 
dirkanju, velikokrat tudi čez meje do-
voljenega. Skratka, imeli smo svoja 
pravila. Danes razmišljam povsem dru-
gače. Z rojstvom moje hčerke sem se 
začel obnašati veliko bolj odgovorno, 
saj sem sam prehitro ostal brez očeta. 
 Kako bi predstavili svoje podjetje 
v dveh stavkih? V podjetju HTZ sem 
zaposlen od leta 1997, ko je bil še pod 
okriljem Premogovnika Velenje. HTZ 
je danes zelo kompleksno podjetje. Kot 
največje invalidsko podjetje v Sloveniji 
je vsebinsko bogato, saj ponuja veliko 
število različnih storitev in izdelkov. 
 Kaj zapolnjuje vaš prosti čas? Pro-
stega časa v zadnjem času nimam veli-
ko, ga pa s pridom izkoriščam za svojo 
dolgoletno ljubezen, to je glasba. Že od 
15 leta se ljubiteljsko ukvarjam z elek-
tronsko glasbo. Več kot 20 let sem vrtel 
glasbo v različnih diskotekah, klubih, na 
zabavah ipd. Vzporedno s tem že več 
kot 15 let delujem na Koroškem radiu 
kot avtor in izvajalec oddaje z imenom 
Dee Jay Company, ki je na sporedu vsak 
četrtek od 20. ure do polnoči. 
 Katero besedo bi pripisali sebi: 
smeh, počitek, denar? In zakaj?
SMEH – sem človek, ki se rad veliko 
smeji, predvsem na svoj, včasih pa tudi 
na tuj račun. 
POČITEK – po napornem dnevu in 
tednu rad počijem predvsem doma z 
družino ob dobrem filmu ali pa kar tako 
v sproščenem domačem vzdušju.
DENAR – tega ni nikoli dovolj, lahko pa 
človeka tudi pokvari.
Od vsega naštetega bi sebi pripisal pred-
vsem smeh.
 Kaj v življenju hočete in česa no-
čete? Želel bi več pozitivne energije pri 
ljudeh, več strpnosti, kajti ljudje smo 
različni in tudi prav je tako, da s tem 
izražamo različna mnenja. Lahko bi se 
več smejali, saj smeh spodbuja pozitiv-
ne misli. Ne maram zlaganih ljudi oziro-
ma ljudi, ki mislijo eno, delajo pa drugo. 
 Kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje? Pravijo, da je povsod lepo, 
vendar je najlepše doma. No, to zame 
zagotovo drži. Zelo rad potujem po sve-
tu – predvsem s svojo družino. Zadnjih 
nekaj let se kot družina odpravljamo v 
oddaljene kraje, kjer poleg počitnic raz-
iskujemo tuje kraje in kulturo. Vsekakor 
pa se z velikim veseljem vračam v svoje 
Velenje, kjer se počutim kot riba v vodi.  
Kateri je vaš najljubši letni čas? Zagoto-

vo poletje. Sem človek, ki je naravnan 
na sončne žarke in prijetno temperaturo 
ozračja. Čeprav ima vsak letni čas svoje 
prednosti, ki jih naša družina s pridom 
uporablja.
 Življenje sestoji iz tega, kar iz njega 
napravimo. Na kaj ste v svojem življe-
nju najbolj ponosni? Naj ob tem povem 
svojo zgodbo. Odraščal sem v Velenju 
skupaj z bratom in mamo. Tako kot veči-
na družin v tistih časih smo tudi mi žive-
li dokaj skromno. Vsekakor se je mama 
trudila, da bi nama z bratom nudila naj-
več, kar je bila v tistih časih zmožna. Ker 
me je takrat zanimalo vse drugo kot šola, 
sem se hitro, to je bilo leta 1987, zapo-
slil v Premogovniku Velenje kot delavec 
v jami. 
Po devetih letih dela v jami sem ugoto-
vil, da so moji cilji na drugih področjih, 
predvsem so me zanimali ekonomija, 
trženje, marketing. Tako sem se vpisal 
v srednjo ekonomsko šolo v Celju, kjer 
sem leta 2001 končal šolanje za poklic 
ekonomskega tehnika. Kasneje sem se 
vpisal v višjo, nato pa še v visoko po-
slovno šolo v Mariboru, na kateri sem 

letos uspešno zaključil študij in prido-
bil naziv diplomirani ekonomist. Lahko 
rečem, da sem ponosen nase, da sem 
poleg vseh obveznosti, tako zasebnih 
kot poslovnih, dosegel cilj, ki sem si ga 
zadal pred leti. 
Zelo sem ponosen na moja dva sončka, 
ženo Andrejo in hčerko Enjo, ki sta me 
vsa ta leta podpirali in mi stali ob strani 
pri moji odločitvi. 
 Katere so tri vaše dobre lastnosti?
Menim, da sem pošten, marljiv in odgo-
voren človek. 
 Kaj bi spremenili pri sebi? Nepo-
trpežljivost in neučakanost sta moji 
slabši lastnosti, čeprav sem ju z leti 
uspel omejiti. Sem človek, ki želi, da 
se nekaj stori zdaj in takoj, čeprav se 
velikokrat tega ne da izvesti. Sem tudi 
hitre jeze, a se tudi hitro »ohladim«. 
 Kateri moto vas spremlja skozi ži-
vljenje? Ne delaj drugim tega, česar ne 
želiš, da drugi storijo tebi oziroma dobro 
se z dobrim vrača …

Diana Janežič

Slobodan z ženo Andrejo in hčerko Enjo
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SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

DOBILI SO ČISTE IN TOPLE  
PROSTORE
V organizacijski enoti družbe RGP Proizvodnja kamenih agregatov v  Kamnolomu 
Paka so 9. decembra opoldne slovesno odprli nove poslovno-skladiščne prostore. 
Ob odprtju so o pomembnosti kamnoloma, približevanja željam odjemalcev, za-
poslenim in krajanom ter uresničevanju zakonskih zahtev spregovorili direktor Pre-
mogovnika Velenje dr. Milan Medved, direktor RGP mag. Marjan Hudej in župan 
MO Velenje Srečko Meh.

Boštjan Drev

V kamnolomu so dogradili zgradbo, v kateri je bil dispečerski prostor ob tehtnici za 
kamene agregate, in dobili suhe, svetle in tople poslovne prostore.

Maksimiljan Sušec

Mag. Marjan Hudej je na kratko orisal 
zgodovino kamnoloma, ki je na tej loka-
ciji že od leta 1968. Do leta 1980 je bil 
v upravljanju Rudarskega šolskega cen-
tra, nato pa je postal last Rudnika lignita 
Velenje. Po desetih letih se je oblikoval 
v hčerinsko družbo Kamnolom Paka, ki 
je samostojno delovala do ustanovitve 
družbe RGP leta 2004. 
V štiridesetih letih so širili delovni pro-
stor kamnoloma, bogatili tehnološko 
opremo, spreminjali pridobivalni proces, 
vzdrževanje opreme in skladiščenje ka-
menih agregatov pa tudi ekološko oza-
veščenost in odnose z krajani KS Paka.
Delovne in sanitarne prostore so imeli 
zaposleni v zabojnikih, ki jih je v več 
desetletjih načel zob časa, nove prosto-
re pa so zahtevali tudi novi načini dela. 
Tako so dogradili zgradbo, v kateri je bil 
dispečerski prostor ob tehtnici za kame-
ne agregate, in dobili suhe, svetle in to-
ple poslovne prostore.
Mag. Marjan Hudej je poudaril, da re-
zultati te enote RGP dokazujejo, da so 
učinkovito varovanje okolja, varovanje 
zdravja pri delu in gospodarska rast 
združljivi. Integracija okoljskih, eko-
nomskih in socialnih ciljev je tudi v po-
slovni praksi mogoča. 
V boju za napredek in dobiček pa ne po-
zabljajo, da so del narave.
Dr. Milan Medved je dejal: »Za vsemi 
v Skupini PV je naporno leto, a ocenju-
jem, da je bilo uspešno. Vesel sem vseh 
novih pridobitev, HTZ Velenje je uspe-
šno dokončal projekt v rudniku Mramor 
v Tuzli ter konec leta pridobil tri certifi-
kate, s čimer je zaokrožil usklajenost s 
standardi kakovosti, ravnanja z okoljem 
ter varnosti in zdravja pri delu v celotni 
Skupini PV. 
Veliko projektov je uspešno sklenil tudi 
PV Invest, vrhunec pa dosegel z odpr-
tjem Centra starejših Zimzelen v Topol-
šici. V njem je odprl 70 novih delovnih 
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mest, kar je v tem kriznem času zelo 
pomembno. Družba RGP je gazela Sku-
pine PV. V nekaj letih je s kvalitetnim 
delom pridobila veliko dobrih referenc 
in o njenem delu v gospodarskih krogih 
slišim le pozitivne besede.«
Srečko Meh je dodal: »V časih, ko naj-
pogosteje slišimo le slabe novice o tem, 
koliko ljudi je v slabem položaju in kdo 
je kje naredil kakšno napako, je dobra 
novica o uspešnem delu in odprtju no-
vih poslovnih prostorov še bolj spodbu-
dna. Zato v Šaleški dolini načrtujemo 
nove investicije, prav je, da v njih išče-
mo stične točke za sodelovanje in jih 
podpiramo.«
Boštjan Drev, nadzornik pri proizvodnji 
kamenih agregatov, je v imenu zaposle-
nih za Rudar povedal: »Nov objekt je 
velika pridobitev za našo enoto. Delav-
cem bo omogočal kvalitetnejše delo in 
boljše delovne razmere. Kot krajan KS 
Paka lahko rečem tudi to, da uprava RGP 
oziroma vodstvo Kamnoloma in krajani 
dobro sodelujemo, krajani so kamnolom 
že pred leti sprejeli in danes tudi ne pov-
zroča več tako negativnih učinkov na 
okolje, kot jih je včasih.«
Maksimilijan Sušec, tehnični vodja Ka-
mnoloma Paka, je dejal: »Zabojniki, v 
katerih smo imeli delovne prostore do 

zdaj, so stari okoli 30 let in so povsem 
dotrajani. V njih so bile tudi sanitarne 
razmere zelo slabe. Zato so novi prostori 
res velika pridobitev. 
V stavbi so tri pisarne in dispečerska 
soba, pridobili smo tudi skupni prostor 

za malico in sestanke ter garderobo in 
kopalnice. V spodnjem delu stavbe pa 
je skladišče orodja in dodatne opreme. 
Skupaj bo stavbo uporabljalo 20 zapo-
slenih.«

Diana Janežič

Trak pred novo stavbo so prerezali Srečko Meh, mag. Marjan Hudej in dr. Milan 
Medved (od leve).



deceMber 2009|30

ZLATI PRAH ŽIVLJENJA

VELENJSKA RUDARSKA 
zGODBA

V današnjem Pihalnem orkestru Premo-
govnika Velenje so prepričani, da šteje 
njihova zgodovina precej več let, kajti 
splošno je znano, da so povsod tam, kjer 
so bili rudarji, bile tudi »pleh muzike«, 
spremljevalke življenja rudarjev ob ve-
selih in žalostnih dogodkih. In ker bo 
velenjski premogovnik v letu 2010 za-
znamoval 135-letnico delovanja, lahko 
upravičeno sklepamo, da segajo začetki 

Letos mineva uradnih 90 let od ustanovitve Rudarske godbe, saj so iz leta 1919 
ohranjeni dokumenti o imenovanju pripravljalnega odbora za ustanovitev godbe 
na pihala. Glavni organizator je bil znani glasbeni delavec, skladatelj, kapelnik in 
učitelj Fran Korun Koželjski.

rudarske godbe tudi tako daleč nazaj.
Z ustanovitvijo godbe na pihala se za-
čenja ena najlepših zgodb Velenja. V 
Pihalnem orkestru Premogovnika Vele-
nje so se zato ob svoji visoki obletnici 
odločili posneti dokumentarni film, ki 
to zgodbo prikazuje, in ga naslovili VE-
LENJSKA RUDARSKA zGODBA. Nastal 
je v sodelovanju z generalnim pokrovite-
ljem orkestra Premogovnikom Velenje.

KAKOVOST IN NOSTALGIJA
Osrednje praznovanje 90-letnice je bilo 
12. decembra s slavnostnim koncertom 
orkestra, ki je bil sicer tudi prvi v novi 
abonmajski sezoni, četrti po vrsti. Diri-
gent prof. Matjaž Emeršič je sestavil zah-
teven program, v katerem so glasbeniki 
lahko dokazali svojo visoko kakovost, 
hkrati pa so z glasbo obudili spomine na 

Ponosni na 90-letno uspešno preteklost in z ambicioznimi načrti za prihodnost
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čase nastajanja Velenja. 
Po uvodnih skladbah Alfreda Reeda A 
Springtime Celebration in Tomaža Habe-
ta Sinfonia Carnioli je Emeršič dirigent-
sko palico predal mag. Ivanu Marinu, 
ki je orkestru dirigiral od leta 1964 do 
2004. Tokrat so godbeniki pod njegovo 
taktirko zaigrali koračnico Marinovega 
očeta, Ivana Marina starejšega, Gradite-
ljem Velenja, ki velja tudi za velenjsko 
himno. Besedilo so zapeli člani Rudar-
skega okteta.
Do konca uradnega dela koncerta sta 
sledili še skladbi Jan Van der Roosta Ri-
kudim, štirje izraelski plesi, in Davida R. 
Gillinghama With Heart and Voice. Raz-
položenje ob slovesnosti in vrhunsko 
izvajanje programa je podžgalo polno 
dvorano Doma kulture, da je z bučnim 
ploskanjem izvabila kar tri dodatke.

UMETNIŠKA RAST
Program koncerta je povezoval Peter Po-
les in v veznem besedilu nanizal kopico 
zanimivih podatkov iz zgodovine orke-
stra. Tako med drugim, da so dirigenti 
orkestra po Franu Korunu Koželjskem do 
leta 1957 bili še Miha Letonje, Franc Ta-
ušič, Matija Kereži, Franc Grebenšek in 
Richard Beuermann. 
Profesionalno dirigentsko mesto je 1. 
oktobra 1957 prevzel Ivan Marin starej-
ši, za njim pa kar za štirideset let njegov 
sin, mag. Ivan Marin. To so bila leta naj-
večje rasti kakovosti orkestra in njegove 
prepoznavnosti v domovini in tujini. V 
tem obdobju so imeli prva radijska in 
televizijska snemanja, posneli so dve 
veliki gramofonski plošči, več kaset ter 
štiri zgoščenke s slovenskimi skladbami 
in skladbami z velikih tekmovanj. God-
ba je prejemala najvišja priznanja na 
revijah in koncertih pihalnih orkestrov 
v ožji in širši domovini ter na nastopih 
v tujini.
V letih 1978, 1981, 1989, 1993 in 1997 
je tekmovala na svetovnih prvenstvih v 
Kerkradeju na Nizozemskem in vsakič 
dosegla prvo mesto in zlato plaketo. V 
tujini je mnogo koncertirala v Avstriji, 
Luksemburgu, Italiji, Švici, Španiji, na 
Češkem, Madžarskem in Nizozemskem.
Marinova družina je bila v devetdesetih 
letih obstoja orkestra njegov del več kot 
polovico tega obdobja. Mag. Ivan Ma-
rin: »Ponosen sem na očetov in svoj pri-
spevek k velenjski godbi na pihala. Pre-
pričan sem, da sva storila veliko dobrega 
in postavila temelje odličnega orkestra. 
Kakovost orkestra se tudi zdaj izrazito 
dviga in povzema sodobne tokove v tej 
glasbeni zvrsti.«
Krajše obdobje je bil dirigent tudi Mar-
jan Stropnik, od leta 2004 pa orkester 
vodi prof. Matjaž Emeršič, s katerim se 
je v ustvarjanju pihalnega orkestra zače-

lo še eno novo obdobje – tekmovanj in 
osvajanj prvih mest, številnih nastopov, 
snemanj in tudi godbeniškega abonma-
ja, v čemer je velenjski orkester edini v 
Sloveniji.

ČESTITKE IN PRIZNANJA
Na jubilejnem koncertu so godbeniki 
prejeli številne čestitke in priznanja. V 
imenu generalnega pokrovitelja orkestra 
Premogovnika Velenje jih je nagovorila 
Sonja Kugonič, vodja Kadrovsko-splo-
šnega področja, ki je med drugim de-
jala, da se v velenjskem premogovniku 
srečujeta sodobna tehnologija in stara 
knapovska tradicija, simbol te pa je prav 
godba na pihala. Godbenikom je česti-
tala ob jubileju in jim dejala, naj bodo 
ponosni na svoje izjemno glasbeno zna-
nje in črne rudarske uniforme, s katerimi 
negujejo tradicijo rudarskega stanu. Ob 
90-letnici je orkestru v imenu podjetja 
podelila kipec sv. Barbare, ki ga Premo-
govnik Velenje poklanja le ob posebnih 
priložnostih.
Župan MO Velenje Srečko Meh, tudi 
nekdanji član orkestra, je dejal, da or-
kester predstavlja enega izjemno moč-
nih kulturnih elementov Šaleške doline. 
Pojavlja se kot nosilec optimizma, ener-
gije, znanja ter prenašalec dobrega ime-
na Velenja daleč naokoli. V Velenju ni 
prireditve, ki ji ne bi slovesnega pečata 
dala godba. Pomembno pa je tudi, da je 
bilo prav igranje v godbi na pihala za-
metek glasbenega izobraževanja v Vele-
nju, ki se bo v letu 2012 dopolnilo še z 
Akademijo za glasbo.
Godbenikom so v nadaljevanju čestita-
li še podpredsednik Zveze slovenskih 
godb Miran Šumečnik, predsednik Jav-
nega sklada RS za kulturne dejavnosti 

(JSRSKD) mag. Igor Tršar ter godbeniški 
kolegi iz Zasavja, Koroške, Savinjske 
doline in Šoštanja. Orkester pa se je za 
pomoč in podporo s plaketami zahvalil 
Premogovniku Velenje, MO Velenje, 
Glasbeni šoli Velenje, JSRSKD in Zvezi 
slovenskih godb.

AMBICIOZNI NAČRTI
Pihalni orkester Premogovnika Velenje 
danes šteje okoli 100 članov in članic. 
Za mnoge med njimi je glasba napo-
ren hobi, za druge poklic – so poklicni 
glasbeniki, tudi člani drugih sestavov, 
profesorji v glasbenih šolah. 30 jih ima 
akademsko glasbeno izobrazbo oziroma 
jo kot študentje Akademije za glasbo pri-
dobivajo.
Prof. Matjaž Emeršič si je ob prevzemu 
dirigentske palice pred petimi leti zasta-
vil ambiciozen načrt in zadovoljen je, 
da ga z glasbeniki uresničuje. »V orke-
stru imamo veliko mladih glasbenikov, 
kar je rezultat odličnega sodelovanja z 
glasbeno šolo, hkrati pa priložnost, da 
napredujemo. 
Želim, da orkester tudi v prihodnjih letih 
le še raste in omogoči kaljenje študen-
tom nove Akademije za glasbo v Vele-
nju. Glede na veliko število profesional-
nih glasbenikov je zame izziv ustvariti 
polprofesionalni orkester. 
Zahvaljujem se vsem članom in člani-
cam orkestra – tako profesionalnim glas-
benikom, ki ob zahtevni službi najdejo 
čas in voljo za igranje v orkestru, kot 
tudi amaterskim glasbenikom, ki morajo 
vložiti veliko truda, znanja in časa, da so 
jim na odru lahko enakovredni,« je po 
koncertu dejal zelo zadovoljen Matjaž 
Emeršič.

Diana Janežič

Mag. Ivan Marin po petih letih znova za dirigentskim pultom



deceMber 2009|32

ZMERNOST JE MATI ZDRAVJA

KO SE LETO IZTEKA 
Pišemo leto 1959. Na steni kredence v kuhinji visi koledar s sliko prašička in pod-
kvice, v kateri je zataknjena štiriperesna deteljica. Danes je petek, 4. december. 
Jutri bo hodil Miklavž. Tako pravi mama in tako piše tudi v Pavlihovi pratiki. Par-
keljcev se pa bojim. Atija ni doma. Ima popoldansko izmeno in se vrne pozno zve-
čer. S sestro sva vsa nestrpna, saj je mama obljubila, da bomo pekli kekse. Dolge 
in valovite pa zvezdice, lunice, jelke in različne živalice. Sva natančno pregledala 
vse modelčke. Devet jih je v škatli.  

Nadeli smo si vsak svoj predpasnik, sto-
pili k veliki mizi sredi kuhinje in pričeli. 
Iz velike sklede je mama stresla testo in 
ga razvaljala. Vneto sva pomagala. Se-
stra je dobila svoj kos testa, da bo ustvar-
jala z modelčki. Jaz pa sem testo tlačil v 
strojček, vrtel ročico in užival, ko je sko-
zi režo prikukala oblikovana in razbraz-
dana kačica. Postajala je vse daljša in 
daljša. Zamah z nožem in odrezal sem 
ravno dovolj dolg keks. Pekač je bil kar 
prehitro poln. »Kam naj dam lunice?« 
sprašuje sestra. 
Nato sva budno opazovala, kaj se do-
gaja v pečici, in komaj čakala, da bodo 
keksi pečeni. Kako je zadišalo, ko je 
mama odprla pečico in položila pekač 
na podstavek. Težko je bilo počakati, da 
so se keksi ohladili. In kako slastno so 
se razlezli po ustih. Še danes, po tolikih 
letih zaznam okus in vonj, ki je polnil 
kuhinjo. Vonj po domu in praznikih.  
Naslednji večer smo krasili jelko, ki sva 
jo z atijem posekala v gozdu pod Lube-
lo.  Poleg steklenih okraskov – kroglic, 
zvončkov in ptičk sva na veje obešala še 
srebrno pobarvane orehe, bonbone, za-
vite v pisan stanijol in najine kekse. Bila 
sva ponosna in jelka je bila neizmerno 
lepa. Letos brez svečk, ker se je lani sko-
raj vžgala.

DECEMBER
Kot že toliko decembrov doslej, petde-
set in več, pa vendar drugačen. Mesto 
se je ponovno odelo praznično. Letos še 
posebej, saj je septembra srečalo Abra-
hama. Iz asfalta so zrasle jelke. Morda 
jih bo pobelil še sneg. Dan je vse krajši 
in krajši. Tema nas preseneti že sredi po-
poldneva, kot v pravljici pa jo preganja-
jo številne lučke z okrašenih dreves in iz 
pisanih izložb. 
V zraku diši po praznikih, po slastnih do-
mačih keksih in potici. Nad mestom se 
mirno in ponosno dviga Velenjski grad, 
zavit v modrino. Tiho kot že toliko sto-
letij doslej opazuje dogajanje pod sabo. 
»Letos mi je še posebej lepo,« morda 

razmišlja, »saj mojo streho ponovno kra-
si zastava – grajska in velenjska, nekaj 
dni jo je tudi Pikina. 
Včasih se malce nasmehnem nerodnosti 
šoferjev, ki nikakor ne zmorejo obvlada-
ti krožišča pod mano. Kočijaži bi se pred 
leti prav gotovo bolje znašli pa jezdeci 
tudi. 
Joj, sem bil vesel, ko so zaropotali stroji 
ob Vili Bianki. Da bo zopet zacvetela in 
nam bo v ponos. Najbolj sem vesel, ko 
gostim otroke in jih občudujem pri nji-
hovem ustvarjanju. Pa kako srečen sem, 
ko dvorišče napolnijo svatje ter si ženin 
in nevesta vsa srečna dahneta »da«. 
Zgradili so tudi avtobusno postajo. Lepa 
je pa še parkiraš lahko v njej. Tam da-
leč desno pod Kožljem komaj še opazim 
nov trgovski center Trebuša. Menda je 
lep in se ljudje hodijo vanj sprehajat. Me 
zanima, če imajo tudi priveze za konje? 
Kako mu že pravijo? Pa saj je vseeno. 
Zame je in ostane Trebuša. 
Le kaj kopljejo sedaj v dolini pod mano? 
Bodo poleg podhoda morda zvrtali še lu-
knjo v hrib, domovanje za Bergmandelj-
ca in dobre vile, parkirišče in dvigalo, da 
bodo obiskovalci lažje prišli na obisk, 
ali zopet le trgovino, da bodo ljudje iz-
gubljali čas in zapravljali. Pa tožijo, da 
ni denarja. Tega pa res ne razumem … 
Morda vi? Ti moderni ljudje …« 

SREČA NI POD PALCEM 
ZAKLAD.
Težko je razumeti vse hujšo potrošniško 
naravnanost. Kako šibka je pogosto naša 
zavest, da ima denarnica dno in kartica 
limit. Da ima mesec trideset dni in je tre-
ba preživeti vse – od prvega do zadnje-
ga. Ničesar ne dobiš zastonj. Tudi stvari, 
ki jih trgovci ponujajo po nerazumljivo 
nizki ceni, ne velja kupiti, če jih resnič-
no ne potrebuješ. 
Zdaj vsi mrzlično kupujejo darila. Pred 
vrati sta praznika, božič in novo leto. Si 
predstavljate konec leta in praznike brez 
daril? Miklavža, Božička in dedka Mra-

za brez vreče in koša? Težko. Trije dobri 
možje brez daril ne bi bili pravi. Nekaj 
bi jim manjkalo. Darila! Prav gotovo. 
Toda kakšna? 
Da bo darilo odraz pozornosti in našega 
spoštovanja. Da bo ravno pravšnje za 
tistega, ki smo mu ga namenili. Da bo 
razumel in čutil, koliko nam pomeni. Da 
bo darilo cenil in tehtal po namenu in 
ne po vrednosti. Če darila ne izbiramo 
z ljubeznijo in z mislijo na osebo, ki ji 
je namenjeno, obdarovanje izgubi ves 
čar. Zavedajmo se, da cena nikoli ne 
šteje. Če darilce prižge iskrico v očeh 
in na obraz nariše nasmeh, smo zadeli 
v polno! 
Ostanimo torej trezni in skromni. Pa je 
pogosto težko, saj smo že pri otrocih 
pokvarili vzorec pričakovanja in spre-
jemanja daril. Morda tudi zato, ker smo 
v opravičevanju samega sebe, namesto 
časa in ljubezni, pogosto darovali nekaj 
materialnega, kar pa že naslednji trenu-
tek izzveni in tone v pozabo. 
Vse bolj postajamo neosebni, megleni 
in neprepoznavni. Utapljamo se v sivini 
vsakdana, zvodenimo ob neumnih re-
sničnostnih šovih in se vse bolj poneu-
mljamo. Čustvovanje je izgubilo zagon 
plime in oseke. Pogosto ne znamo doži-
veti sreče, se je okleniti in zapreti v srce. 
Da bi nas grela in nam pomagala živeti. 
Pa je toliko drobnih stvari, ob katerih bi 
lahko rasli in zaživeli. Tega se je prepro-
sto treba naučiti. Samega sebe in naše 
otroke. In vse tiste, ki jih imamo radi in 
nam kaj pomenijo.

SREČA JE, ČE IMAŠ NEKOGA 
RAD.
S kakšno vnemo in žarom vsako leto iz-
delujemo voščilnice. Najprej sem jih z 
mamo in sestro, nato sam, potem sva jih 
z ženo sama, nato z otrokoma, pa zopet 
sama in danes z vnukinjo. Komaj čakam, 
da se bosta Jedrti pridružili še Amalja in 
Lucija. 
Izbira materiala in motiva, nato ustvar-
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janje in zapis voščila. Ob tem pa misel, 
kako vesel in presenečen bo prejemnik, 
ko bo odpiral kuverto, občudoval stva-
ritev in se raznežil ob zapisani besedi. 
Kako drugače je vse to, kot pa sesti za 
računalnik in poklikati – kopiraj, prilepi, 
pošlji. Desetim, dvajsetim, stotim naen-
krat. Med naslovi se sploh nimaš časa 
ustaviti pri posamezniku, si ga priklicati 
v spomin in z njim tiho poklepetati. Mu 
sporočiti lepe želje in mu povedati, da si 
tu in misliš nanj. 
Žalosten sem, ko moram vsako leto iz-
brisati kakšno ime, in neizmerno vesel, 
ko zapišem novo. Minevanje. Pogosto 
ga potiskam v podzavest, pa čeprav se 
z njim ob delu srečujem vsak dan. A je 
drugače, ko preštevaš med svojimi. 
Tudi zato naj bodo prazniki opomin, da 
moramo poklanjati takrat, ko še lahko, 
ko imamo komu, vsak dan znova in ne 
le ob »zapovedanih praznikih«. Pokla-
njati del sebe, minute prostega časa, 
kanček ljubezni in pozornosti. Pride čas, 
ko spoznaš, da je praznik vsako jutro, ko 
se zbudiš in lahko dan deliš s tistimi, ki 
jih imaš rad. Začnimo ga z objemom in 
poljubom. Sreča je, če imaš nekoga rad 
…    
Toliko lepih misli se v predprazničnih 
dneh izreče, zapiše in najde pot do pri-
jateljev, znancev, sorodnikov in nam 
dragih. Toliko stiskov rok in želja, da bi 
slovesu sledilo ponovno snidenje. Da 
bi se družili in delili drobtinice dneva. 
Neizmerno veliko  zaželene sreče polni 
prostor okoli nas. Še dobro, da se vesolje 

ne razpoči. 
Pravijo, da se vse, kar si resnično želiš, 
tudi uresniči. So torej naše želje presla-
bo doživete, morda neustrezno izražene 
ali zgolj igra na odru in sami postajamo 
igralci? Ko ugasnejo luči, je pred nami 
nov dan in novo leto. Bo dobro ali slabo 
je odvisno zgolj od nas samih, od naše-
ga sprejemanja in čutenja, od naše na-
ravnanosti in pripravljenosti spreminjati 
stvari. 

SREČA JE BLIŽJE, KOT SI 
MISLIŠ.
Dajmo, poklonimo letos nekaj tudi sami 
sebi. Najprej stenski koledar, na katerem 
bomo vsak dan zapisali z velikimi črka-
mi PRAZNUJEM. Poklonimo si pol ure, 
le skromnih trideset minut časa, v kate-
rem bomo razgibali telo, pognali srce in 
predihali pljuča. 
Poklonimo si uro, ki nam bo štela fre-
kvenco srčnega utripa, nas priganjala k 
aktivnosti in opozarjala, da smo preveč 
zagnani in pretiravamo. Tako bomo lah-
ko vadili varno in nadzorovano skrbeli 
za svoje zdravje, žilje in srce. Morda 
nove športne copate, da bo korak pro-
žnejši in dotik s podlago bolj nežen. 
Lahko tudi palice za nordijsko hojo, da 
bomo živahno razgibali celo telo, ali pa 
tehtnico, da naša teža ne bo več skriv-
nost. Lahko tudi bidon, da na kolesu ali 
ob hoji ne bomo trpeli žeje, ali pa me-
ter, da si bomo izmerili obseg trebuha in 
ugotovili, koliko smo preobilni. 

Zlasti pa je pomembno, da se zave-
damo, da je naše zdravje predvsem in 
samo naša skrb. Kako dobro je in kakšno 
bo čez leto, je odvisno od nas samih. 
Od tega, koliko se imamo radi in koli-
ko se spoštujemo. Poskusimo presejati 
vse številne informacije o zdravem na-
činu življenja, uravnoteženi prehrani, 
redni telesni aktivnosti in sproščanju ter 
usedlino spretno vtkati v naš vsakdan. 
Zapisati v koledar in spraviti v zavest. 
Predvsem pa, naredimo vsak dan nekaj 
zase. Naj bo vsak dan lep, ustvarjalen in 
dopolnjen s telesno aktivnostjo. Naj bo 
vsak dan naš dan. 
Veseli december je tako znova tu! Prav 
je, da se nas dotakne in nas ne pusti rav-
nodušne. Naj nas napolni s srečo in za-
vedanjem, da je lepo živeti. Da ni čar v 
velikih darilih. Da se sreča skriva v drob-
nih stvareh, majhnih pozornostih, doti-
kih in objemih, občutkih, da imaš lahko 
nekoga rad, da ljubiš in si ljubljen. Osta-
nimo še naprej veliki otroci. Prepustimo 
se decembrski pravljici in naivni veri v 
tri dobre može – Miklavža, Božička in 
dedka Mraza. Preživimo preostanek leta 
in praznične dni z ljudmi, ki jih imamo 
radi. 
Naj bo leto, ki vse bolj močno trka na 
vrata, mirno in prizanesljivo, ustvarjal-
no in uspešno, prežeto z ljubeznijo in 
zdravjem. Naj bo leto 2010 naše leto. 
Srečno!

Janez Poles
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Rudar, ki je to sezono začel odlično in 
bil več krogov na drugem mestu, je v za-
dnjih krogih popustil in bo prezimil na 
4. mestu. Zbral je 22 točk.
Direktor Premogovnika Velenje dr. Mi-
lan Medved je v sredo, 9. decembra, po 
tekmi z Domžalami, ki so premagale Ru-
dar z 2:0, pripravil sprejem za člansko 
ekipo nogometašev NK Rudar, članice 
ženskega nogometnega kluba Rudar 
Škale ter trenerje in upravo NK Rudar. 
Vidno razočaranim nogometašem je na-
menil veliko spodbudnih besed. Dejal 
je, da rezultat krajšega obdobja nikoli 
ne pokaže prave slike uspešnosti, zato je 
nanizal letošnje dosežke celotnega no-
gometnega kluba Rudar.
Članska ekipa je v prvenstvu 2008/09 
osvojila 3. mesto, uspešno je nastopala 
na evropskih tekmovanjih, gostovala v 
Talinu v Estoniji in v Beogradu v Srbiji. 
Jesenski del je začela odlično, nadalje-
vala pa slabše.
Mladinska in kadetska selekcija uspešno 
nastopata v najvišjem rangu tekmovanja, 
nekateri mladinci že igrajo v članski eki-
pi. Člani nogometne šole Rudar igrajo 
vodilno vlogo v ligah Medobčinske no-
gometne zveze Celje, najperspektivnejše 
člane štipendirajo. V klubu je 12 selekcij 
od U8 do U17. NK Rudar je edini klub 
v Sloveniji, ki uspešno združuje ženski 
in moški nogomet. Članice ŽNK Rudar 
Škale so na 5. mestu, ekipa U14 pa je 
jesenski prvak.
Poleg igre je pomembno, da nogomet 
kot dejavnost v Šaleški dolini napreduje. 
Dograjena je bila infrastruktura – zgra-
jeno je bilo malo nogometno igrišče z 
umetno travo, uredili so garderobe, nov 
prostor za gostujoče navijače, pri ko-
zolcih pod Konjeniškim klubom pa za-
čenjajo urejati novo pomožno travnato 
igrišče. NK Rudar je organiziral tudi ne-
kaj prireditev za promocijo nogometa, 
to so bili 3. Cviklov memorial, promoci-
ja nogometa na Titovem trgu, tekme slo-
venskih moških in ženskih reprezentanc 
ter športno srečanje med trenerji, upravo 

NOGOMETAŠI DOČAKALI 
POTREBNI ODDIH
Jesenski del slovenskega nogometnega prvenstva je bil sklenjen šele 9. decembra. 
Zaradi uvrstitve nogometne reprezentance na svetovno prvenstvo prihodnje leto v 
Južni Afriki so namreč v državnem prvenstvu v decembru odigrali že tudi dva kroga 
spomladanskega prvenstva. 

kluba in navijači.
NK Rudar ima več kot 300 aktivnih no-
gometašev in nogometašic, od najmlaj-
ših selekcij do veteranske sekcije, vseh 
članov kluba pa je 452. Zelo pomemben 
del kluba je tudi ena najzvestejših navi-
jaških skupin Velenjski knapi, ki redno 

spremlja člansko ekipo na domačih tek-
mah in gostovanjih, uspeh kluba pa je 
tudi, da so tekme NK Rudarja na doma-
čem igrišču ene najbolj obiskanih v 1. 
slovenski nogometni ligi.
Dr. Milan Medved je v nagovoru igral-
cem poudaril: »Vse to so dobri obeti za 

Dr. Milan Medved je na novoletnem sprejemu nanizal letošnje dosežke celotnega 
nogometnega kluba Rudar.

1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 2009/10 | NZS

http://www.nzs.si/tekmovanja/prva-liga[14.12.2009 11:34:21]

Mesto Klub Tekem Z N P Goli Točke

1. Luka Koper 22 12 7 3 33:21 43

2. Maribor 22 12 2 8 38:28 38

3. Nafta 22 10 4 8 35:35 34

4. Rudar 22 10 2 10 29:32 32

5. Olimpija (-2) 22 10 3 9 31:21 31

6. CM Celje 22 8 6 8 33:34 30

7. Domžale 22 8 5 9 31:38 29

8. Interblock 22 7 5 10 25:27 26

9. HIT Gorica 22 6 6 10 34:37 24

10. Labod Drava 22 4 6 12 19:35 18

LESTVICA PO ODIGRANEM 22. KROGU, 9. 12. 2009
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prihodnost. Če bi delo v klubu sodil po 
zadnjih neuspešnih nastopih članske eki-
pe, bi bil nezadovoljen, a na koncu leta 
je treba pogledati vse dogodke, uspehe 
in neuspehe ter leto oceniti realno. 
V življenju vsakega človeka in podjetja 
so vzponi in padci, pomembno pa je, da 
si postavimo visoke cilje, jih dosegamo 
in uresničujemo načrte. Velenjski nogo-
metni klub brez dvoma spada med naj-
bolj organizirane slovenske klube, ure-
jeni so odnosi z upravo in generalnim 
sponzorjem, z navijači in vse to nam 
priznava tudi NZS.« 

TRENER JE SAMOKRITIČEN
Marijan Pušnik, trener članske ekipe, ni 
skrival razočaranja: »V zadnjem mese-
cu se nam je zgodilo toliko slabih stvari, 
kot jih nisem doživel v celi svoji trener-
ski karieri; od poškodb igralcev, slabih 
sodniških odločitev, rumenih in rdečih 
kartonov, zgrešenih priložnosti do veli-
kih napak … 
Glavni krivci za slabe rezultate v zadnjih 
krogih smo igralci in trenerji. Nekateri 
igralci niso izkoristili svojih priložnosti 
v zadnjih sedmih krogih, zato bo mo-
ralo priti do velikih sprememb v igral-
ski ekipi. Sam sem zelo samokritičen in 
sem zaradi neuspehov pred petimi tedni 
upravi predlagal odstop, vendar ga ni 
sprejela, s čimer je izrazila zaupanje v 
moje delo.
V zimskem premoru bo čas, da svojo 
igro in odnos do nje analiziramo, fantje 
pa se bodo morali zavedati, da se mo-
rajo bolj angažirati, bolje delati in biti 
bolj profesionalni. Verjetno se bomo 
komu tudi zahvalili za sodelovanje in v 
klub poskušali dobiti enega ali dva nova 
igralca. Vsekakor pa se bomo dobro pri-
pravili na nadaljevanje prvenstva.«
Tudi Tejč Jelen, predsednik navijaške 
skupine Velenjski knapi, je bil odkrit: 
»Mogoče smo navijači ob koncu prven-
stva malo razočarani. Rudar je jesenski 
del prvenstva začel odlično, zato so 
naše ambicije zrasle, videli smo jih že 
kot prvake prvenstva. Navijači menimo, 
da nam poseči po vrhu ne dovoljuje tudi 
NZS. 
Prepričani pa smo, da bo spomladanski 
del boljši. Slabi rezultati nogometašev so 
razredčili tudi vrste Velenjskih knapov, 
hkrati pa tako pokazali, kdo je pravi 
navijač in kdo ne. Naš moto je, da smo 
z moštvom ob zmagah in porazih in v 
tem duhu bomo zvesti NK Rudar tudi 
naprej.«

Diana Janežič 

Članice – stojijo: Pranjič – pomočnik trenerja, Kos – predstavnik kluba, Grbič, 
Mlinar, Martinovič, Tič, Murič, Kramar, Tomic, Strassnig, Uršnik – trener članic, 
Čosič – fizioterapevt; čepijo: Založnik, Antolič, Robnik, Blazinšek, Bric, Kač, 
Zagajšek, Sadikaj, Koca, Lupret

ŽNK RUDAR ŠKALE USPEŠNO ZAKLJUČIL 
JESENSKI DEL
Nogomet v Šaleški dolini že drugo sezono uspešno zastopa tudi nežnejši spol. Ženski 
nogometni klub Rudar Škale sestavljajo tri selekcije – članska ekipa, U14 in U12.  
Jesenski del prvenstva je bil za člansko ekipo ŽNK Rudar Škale dokaj uspešen, saj 
na lestvici z devetimi točkami zaseda 5. mesto. Vendar pa dekleta kakor tudi njihov 
trener Dušan Uršnik vedo, da so sposobne še več. Tako si lahko v spomladanskem 
delu obetamo zanimiv in napet boj za višja mesta.
Mlajša selekcija tekmuje v turnirskem sistemu in po jesenskih turnirjih zaseda 1. 
mesto z osvojenimi 20 točkami, kar je dober obet za razvoj ženskega nogometa v 
naši dolini. 
K še boljši igri nogometašic lahko s spodbudo pripomoremo vsi, zato vabljeni na 
ogled tekem v spomladanskem delu prvenstva.

Jože Kos, foto Ana Kos

U14 – stojijo: Uršnik, Sevšek, Marolt, Aberšek, Gomboc, Pranjič; čepijo: Prašnikar, 
I. Pijukovič,  Iskrač, A. Pijukovič, Jankovič
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Zmagala je ekipa z imenom Hitri in dr-
zni, v kateri so bili Rok Jovan, Darko Jan-
kovič, Jolanda Batagelj in Vid Tršan, ki je 
bila najhitrejša tudi v starostni kategoriji 
pod 119 let. 
V kategoriji od 120 do 199 let je nasto-
pilo 34 ekip. Najhitrejši so bili Štefan 
Robič, Daneja Grandovec, Jaka Kodrič in 
David Rihtarič v ekipi Hitrost ubija, v sta-
rostni skupini nad 200 let pa so zmagali 
Stane Barber, Sonja Mlakar, Stane Meža 
in Zdravko Barič v ekipi Virus. 
Najmlajši udeleženec je imel 9 let, tako 
kot lani pa so najstarejšo ekipo sestavile 
Koroške grče, skupaj so imeli kar 284 let.
Rezultati najhitrejših!
- kategorija do 119 let:1. Hitri in drzni 
(Rok Jovan, Darko Jankovič, Jolanda Ba-
tagelj, Vid Tršan) 45:42, 2. Xy (Luka Cirar, 
Lena Jezernik, Miha Ugovšek, Boris Ver-
dnik) 47:22, 3. Tekaška šola Živko (Jože 
Škodnik, Robert Živko, Anja Noner, Nejc 
Deželak) 47:41; 
- kategorija od 120 do 199 let 1. Hitrost 
ubija (Štefan Robič, Daneja Grandovec, 
Jaka Kodrič, David Rihtarič) 46:18, 2. 
Koroška (Jože Mori, Erika Juvan, Milan 
Županc, Lojze Mlinar) 49,18, 3. Celja-
ni (Zdravko Grahut, Eva Seničar, Darko 
Kralj, Vinko Jost) 58:58; 
- kategorija nad 200 let: 1. Virus (Stane 
Barber, Sonja Mlakar, Stane Meža, Zdrav-
ko Barič) 56:38, 2. Kres 219 (Eva Rojko, 
Rajko Zupančič, Karl Vrbnjak, Samo Zu-
pančič) 56:50, 3. Durasport (Vasja Jer-
čič, Arne Halvorsen, Malči Kovačič, Jože 
Mori) 59:58.

Diana Janežič

5. BARBARIN TEK
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je v nedeljo, 6. decembra, petič 
zapored priredilo tek svete Barbare. Na tekaški progi okoli Škalskega jezera se je v 
štafetnem teku pomerilo kar 54 štiričlanskih ekip (lani 39), razdeljenih v tri staro-
stne skupine. 

Vsak od 216 tekačev je pretekel 3,3-kilometrsko progo okoli Škalskega jezera.

Tekmovalno ekipo za Barbarin 
štafetni tek so sestavili tudi trije člani 
Rudarskega okteta: Domen in Samo 
Frankovič ter Marko Meža. Da so 
zadostili pravilom, so v ekipo povabili 
Bernardo Meža. Z uvrstitvijo na 22. 
mesto so bili kot občasni rekreativci 
zadovoljni.

RAZGIBANO 
IN ZDRAVO 2010!

ŠPORTNO DRUŠTVO
































Na tekaški progi okoli Škalskega jezera 
se je v štafetnem teku pomerilo kar 54 
štiričlanskih ekip (lani 39), razdeljenih v 
tri starostne skupine. 

ŠPORT
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NOVO 
KEGLJIŠČE
V novem poslovnem 
objektu na lokaciji nek-
danjega letnega bazena v 
Šoštanju je prostore dobilo 
tudi novo kegljišče. V 
njem bomo lahko kegljali 
tudi zaposleni v Skupini 
Premogovnik Velenje in 
člani Kluba upokojencev 
Premogovnika Velenje.

Termin za zaposlene je 
vsak ponedeljek od 17. do 
19. ure, za upokojence pa 
vsak torek od 10. do 11. 
ure.

ALL STARS 2010
Velenje, Rdeča dvorana,
8. in 9. januar 2010
turnir članskih ekip 1. SNL Telekom

Skupina A: Rudar Velenje, Maribor, CM Celje, Nafta, Labod Drava,
skupina B: Luka Koper, Olimpija, Interblock, Domžale, HIT Gorica.

Petek, 8. januar 2010

krog moštvo moštvo ura

1. Maribor Labod Drava 15.00
CM Celje Nafta 15.25
Rudar prost

1. Olimpija HIT Gorica 15.50
Interblock Domžale 16.15
Luka Koper prosta

2. Labod Drava CM Celje 16.40
Rudar Maribor 17.05
Nafta prosta

2. HIT Gorica Interblock 17.30
Luka Koper Olimpija 17.55
Domžale proste

3. CM Celje Rudar 18.20
Nafta Labod Drava 18.45
Maribor prost

3. Interblock Luka Koper 19.10
Domžale HIT Gorica 19.35
Olimpija prosta

Sobota, 9. januar 2010

krog moštvo moštvo ura

4. Rudar Nafta 14.00
Maribor CM Celje 14.25
Labod Drava prost

4. Luka Koper Domžale 14.50
Olimpija Interblock 15.15
HIT Gorica prosta

5. Nafta Maribor 15.40
Labod Drava Rudar 16.05
CM Celje prost

5. Domžale Olimpija 16.30
HIT Gorica Luka Koper 16.55
Interblock prost

Ob 17.45 se bodo začele četrtfinalne tekme, ob 20.00 finalni tekmi, ob 21. 
uri tekma za 3. mesto in ob 21.30 finalna tekma. Prenos tekme za 3. mesto in 
finalne tekme bo tudi na TV SLO 2. Vabljeni!

19. ŠTEFANOV 
POHOD ČEZ PAŠKI 
KOZJAK

Planinska sekcija Športnega dru-
štva Premogovnik Velenje vabi 
ob koncu leta na tradicionalni 
pohod čez Paški Kozjak, ki bo v 
soboto, 26. decembra.
Ob 8. uri se bomo zbrali na av-
tobusni postaji Velenje. Z lokal-
nim avtobusom se zapeljemo 
do Doliča, od koder začnemo 
pot proti Paškemu Kozjaku. Pot 
nas bo vodila prek bližnjega 
hriba (Pečovnik) mimo bivše 
postojanke Hribček. Po krajšem 
postanku gremo naprej. Do pol-
dneva bomo na Špiku. Z vrha 
se spustimo proti koči, kjer nas 
čaka kosilo. Ko si opomoremo, 
sledi sestop v dolino.
Pred startom v Doliču bomo po-
birali denar za kosilo. Kdor ga 
ne želi, prispeva dobro voljo.
Pa še to! Ker je možno, da bo 
sneg, so obvezni zimska obutev, 
palice in žepna svetilka.
Prijavite se lahko pri Zinki ali 
vodnikih, a prijave niso obve-
zne. 

Miha in Marjana, vodnika
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V začetku leta 2010 je prostih še nekaj 
apartmajev Sindikata Premogovnika Ve-
lenje, in sicer:
- 1., 8., 15., 22. in 29. januarja mali in 

veliki apartma v Banovcih,
- 1. in 29. januarja mali apartma v 

Čatežu,
- 8., 15. in 22. januarja ter 5. in 12. fe-

bruarja apartma v Moravskih Toplicah,
- 8., 22. in 29. januarja ter 5. in 12. fe-

bruarja apartma v Lendavi,
- 5. in 12. februarja veliki apartma v Ba-

novcih.

POSEBNA PONUDBA TERM 
SNOVIK
Bivanje v Termah Snovik lahko združite 
s smučanjem na Krvavcu ali Rogli. 
Apartma v Snoviku je prost 1., 8., 15. in 
29. januarja, 5. februarja ter od 26. fe-
bruarja dalje.
Vikend paket vključuje tri nočitve za pet 
oseb v Termah Snovik (petek, sobota in 
nedelja), dve prenosni smučarski vozov-
nici za Krvavec ali Roglo, vključno z 
nočno smuko na Rogli, smučanje v petek 
zvečer, soboto in nedeljo ter kopanje v 

OBVESTILA

SINDIKALNI APARTMAJI

NEKAJ O METULJIH
Tam, kjer so še včeraj poganjali sveže zeleni lističi, so ostale prazne rogovile mladega bujno rastočega drevesa. Gosenice 
so požrle vse do zadnjega lista. Pa še tistega bi, če si ga najdebelejša gosenica ne bi izbrala za svoj dom in se pred svojo 
preobrazbo ovila v varno zavetje ...

Ko vstopam v jesen življenja, je še vedno čas za vprašanja, odgovore in polaganje računov.
Če bi se še enkrat odločal o svoji poklicni poti, ne bi izbral drugačne poti.
Koliko kontrolnih in govorilnih naprav, koliko telefonskih paric, konektorjev, izračunanih kratkih stikov in padcev na-
petosti, električnih shem, koliko izdihanih reševalnih aparatov, pogledov na manometer, dvigov na delomerilcu, koliko 
prvih korakov v jamo, dijakov, zaključnih izpitov in skokov čez kožo, koliko pogajanj, posvetov, pogovorov in nasve-
tov!
Hvala vsem, ki ste bili z mano na tej poti, in iskreno opravičilo vsem, ki ste se na tej poti želeli ustaviti ob meni, pa vam 
ni bilo dano. Vem, da čas ni bil moj prijatelj.
Kljub temu ste mi podarili mnogo lepih dni, ki bodo ostali v mojih spominih.
Sreča je, da si poti izbiramo sami. Verjamem, da je silvestrovo tudi pravi čas za upokojitev.
Naj se vam uresničijo vse vaše najboljše želje. Naj bodo gosenice prizanesljive tudi do vašega koledarja, kot so bile do 
mojega. Naša krila so krhka. Čuvajte jih. Čuvajte krila kameradov, sodelavk in sodelavcev, otrok, staršev, bratov, sester, 
najdražjih ...
Varno pot v svetlo prihodnost vsem generacijam velenjskih rudarjev želim. Srečno 2010, 2030, 2050 ...

Na senožeti nad drobcenimi zrelimi cvetovi, ki bolj spominjajo na semena kot na cvetje, leta metulj. Zadnji zlatorumeni 
pozno jesenski sončni žarki so obsijali njegova pisana krila. Le kje se je izgubil? 
Ali pač ne? Kdor išče, ta najde. Za hip sta se srečala metulja in odletela vsak svojo pot. Daleč to popoldne ne bosta prišla. 
Noč bo dolga in hladna. Zjutraj ju čaka slana. Ali bosta preživela? Ali bodo njuna krhka krila še vzletela ...

Tomo Lipnik

Termah Snovik od petka do ponedeljka. 
Cena 155 €. 
Paket med tednom vključuje štiri 
nočitve (ponedeljek–četrtek), dve pre-
nosni smučarski vozovnici za Krvavec 
ali Roglo, vključno z nočno smuko na 
Rogli, smučanje in kopanje v Termah 
Snovik od ponedeljka do petka. Cena 
279 €.
Prevoz do smučišča si boste morali za-
gotoviti sami. Dodatne smučarske vozo-
vnice je možno po ugodnih cenah doku-
piti v Termah Snovik. 
Še vedno se lahko prijavite tudi za teden-
sko bivanje za ceno 434 €.
V primeru, da ne bo interesa za bivanje 
v Termah Snovik, boste lahko en teden 
pred odhodom na smučanje rezervirali 
obe smučarski vozovnici za ceno 55 € 
na dan. V ceno je vključeno kopanje v 
Termah Snovik.
Za člane sindikata SPESS velja v Ter-
mah Snovik od 3. januarja do 31. marca 
posebna ponudba kopanja in dnevnega 
kosila (do 16. ure) ali penzionske 
večerje:
- kopanje + kosilo 11,10 €,

- kopanje + savna 12,60 €,
- kopanje odrasli (2 uri) 5,6 € (pon–pet) 

oz. 6,3 € (sob., ned., prazniki),
- kopanje otroci (2 uri) 3,85 € (pon–pet) 

oz. 4,9 € (sob., ned., prazniki),
- dnevno kosilo za odrasle (juha, glavna 

jed, solata, sladica) 6,5 €,  
- dnevno kosilo za otroke 4,5 €,
- sprostitvena masaža 24,5 €.

Več informacij o prostih terminih, 
ponudbi in cenah boste prejeli v tajništvu 
sindikata. V primeru, da ne bo kandida-
tov za koriščenje tedenskega aranžmaja, 
bo možno en teden pred odhodom na 
letovanje rezervirati tudi vikend paket. 
Aktualne informacije o prostih kapacite-
tah so na razpolago tudi na avtomatskem 
telefonskem odzivniku 080 98 93.

Člani in upokojeni člani sindikata se 
lahko prijavite za proste kapacitete v 
tajništvu sindikata (telefon 586 1111, 
int. 1612) vsak delovni dan od 7. do 15. 
ure (ob petkih do 13. ure) do zasedbe 
terminov.
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Nagradna križanka 
Premogovnik Velenje

Rešitev nagradne križanke Muzeja premogovništva Slovenije, objavljene v Rudarju 10/2009, je geslo: »Desetletje odsevanja vrednot«. 
Nagrajenci so Milenko Simič, Velenje, Branko Pajenk, Velenje, in Viktorija Ravnjak, Velenje. Nagrade bodo prejeli po pošti. Čestitamo!

PRIZORIŠČE ZIMSKIH
OLIMPIJSKIH IGER
NA JAPONSKEM 

LETA 1972

ZDRAVNIK 
SPECIA-
LIST ZA 

ORTOPEDIJO

LANA
TURNER

INDU-
STRIJSKO 

OBLIKOVANJE

ANGLEŠKO 
SVETLO PIVO

FOTOGRAFIJA, 
PRIREJENA 
ZA PREDVA-

JANJE PO TV

EROS 
RAMAZOTTI

AZIJSKI DEL 
RUSIJE

TEŽEK 
ŽLAHTNI PLIN

KIP 
MOŠKEGA, 
KI NOSI DEL 

STAVBE

NEDISCI-
PLINIRANA 

VOJSKA

TOPNIČAR

PRIMOŽ 
TRUBAR

ZELIKA

DEL
POSODE

ENOTA ZA JA-
KOST ZVOKA

ŽEPIČ

LUKNJICA 
V KOŽI

OZEK PAS 
KOPNEGA 

MED DVEMA 
MORJEMA

STANJE 
ČUTNEGA 
UGODJA
VEČJA 

POSODA

POLITIČAR. 
(EVITA)

ZELENICA V 
PUŠČAVI

ANGLEŠKA 
PROSTOR. 

MERA
PRIPOVED. 

MOČ

AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ
ŠEPETANJE

NAŠ 
SMUČARSKI 
SKAKALEC 

(P. P.)

JAPONSKA 
BORILNA 
VEŠČINA

NIK 
ZUPANČIČ

ČEŠKI 
AVTO

KANADSKI 
KOMIK CARREY

ATA NA 
KOROŠKEM

ISTOVETNOST 
IDENTIČNOST

APARAT ZA 
LOŠČENJE 

TAL

ČUTILO 
ZA VID

LOVSKI PES 
Z VISEČIMI 

UHLJI
LAKOMNEŽ JEZIKAČ

NALEZLJIVO 
VNETJE 

KOŽE, ŠEN

PRENOSTNI 
OSEBNI 

RAČUNALNIK

JAZZIST 
(KING) COLE

28. ČRKA 
AZBUKE

MELITA
 VOVK

OLGA 
ČEČKOVA

PREBIVALKE 
IRSKE

BARVA 
IGRALNIH 

KART
KOLAJNA

ORTODOKSNA 
KRŠČANSKA 
SKUPNOST

PESNICA 
ŠKERL

RAZLIČICA 
ŽENSKEGA 

IMENA EMA

MESTO NA 
JAPONSKEM
PRIPADNIK 

INKOV

TREBUŠASTA 
POSODA

SKLADATELJ 
BLAŽ

PREPROSTA 
POPOTNA 
TORBA ZA 
ČEZ RAMO

AMERIŠKI 
REŽISER 

BROWING

IVO DANEU

TELOVADEC 
ŠTUKELJ

PLEMIČEV 
SLUŽAVNIK

AMERIŠKA 
IGRALKA 
NOVAK
OTROK

NA GOZDNATIH OBMOČJIH 
RAZŠIRJENA DRUŽINA PTIC

MAJHEN AMOR

MARK
TWAIN

MORSKA 
RIBA

GRŠKO MITO-
LOŠKO BITJE

AL
PACINO

IZPITJE NA 
DUŠEK
GLAS 

DONEČEGA 
PREDMETA

ROŽEVINASTA 
PLOŠČICA 
NA PRSTU

KRIČAČ

NEON

23. IN 6. 
ČRKA

NATAŠA 
LAČEN

ROBERT
OWEN

MEDVEDEK
MOŠTVO, 

TIM

ZASILNI 
KLJUČ

FR. SKLADA-
TELJ (PAUL)

PESNIK
ŽUPANČIČ

KARAMBOL
VELIKA VEŽA 

V JAVNIH 
POSLOPJIH

SLADKOVO-
DNA RIBA Z 

RDEČIMI OČMI

POMEMBNA 
EVROPSKA 

REKA

AMERIŠKA 
IGRALKA 

MACGRAW
TVORBA V 

PANJU

ITALIJANSKI 
PISATELJ 

(UMBERTO)

PETER 
USTINOV

MESTECE V 
DALMACIJI

Nagradna križanka 
Premogovnika Velenje

Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 22. januarja 2010 na naslov: uredni-
štvo Rudarja, Premogovnik Velenje, Parti-
zanska 78, 3320 Velenje. 

Trije izžrebani reševalci bodo prejeli prak-
tične nagrade.

ČASTNO 
RAZSODIŠČE

MAG, VEDEŽ, 
VRAČ

KOSITER

ZANESENOST, 
NAVDUŠE-

NOST

PLOŠČATA 
POSODA ZA 
TEKOČINE

IGRALEC IN 
TV VODITELJ 
ŽNIDARŠIČ
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ustvarite, kar ste snovali. 
dosegajte, za kar ste se trudili. 

Najdite, kar ste pogrešali, in živite, kot ste želeli. 

Z novo energijo v leto 2010!







































 

















 











































































































 

















 











































































































 

















 











































































































 

















 











































































































 

















 






































































