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UVODNIK

Hočemo, znamo in 
zmoremo!
Na osnovi sprejetega in potrjenega Poslovne-
ga načrta družbe HTZ za leto 2011 in pred-
stavljenih aktivnosti družbe na 14. Strateški 
konferenci Skupine Premogovnik Velenje v 
HTZ Velenje aktivno uresničujemo zastavlje-
ne cilje.
Profitni center ESTO je na eksternem trgu v 
celoti izvedel elektro in strojne instalacije na 
objektu Spar Zreče in sodeloval pri izvedbi 
elektroinstalacij pri izgradnji Splošne bolnice 
Slovenj Gradec. Izvajamo še dela na objektih 
TERA Brežice, SPA Wellness, Pilon center 
Trebuša, stanovanjski kompleks Nazarje, RTC 
Golte, poleg tega adaptiramo stanovanja na 
Šaleški cesti v Velenju in pripravljamo delo-
višča za izvozni jašek NOP2.
Kot pomemben dosežek ocenjujemo so-
delovanje na razpisu in pridobitev posla z 
gradbeno-obrtniškimi in instalacijskimi deli za nadzidavo 
poslovne hale v BSH Nazarje. 
Nadaljujemo z izvedbo elektro ter strojnih gradbenih in 
tudi srednjenapetostnih instalacij pri izgradnji HE Krš-
ko. Oddali smo ponudbo za razpisana dela TEŠ 6 Priprava 
delovišča za oskrbo z električno energijo in ozemljitve. 
Na tehničnem področju velja izpostaviti dobro strokovno 
sodelovanje med HTZ (Strojni in elektroremont) ter PV 
pri izdelavi in dodelavi elektro in strojne opreme za jamo.
V Profitnem centru OVE, kjer smo delali pri dveh sončnih 
elektrarnah, skupne moči 112 kWp, v letošnjem letu 
predvidevamo 20-odstotno rast prihodkov glede na lani. 
Zanimanje za izgradnjo sončnih elektrarn je veliko, težava 
pa je v financiranju projektov. V odvisnosti od razvoja in 
obsega aktivnosti v letu 2011 naj bi se PC OVE preobliko-
val v samostojno pravno osebo.
Na Razvojno-prodajnem področju je pomemben pričetek 
sodelovanja programa AquaVallis s podjetjem Honeywell, 
za katerega iz njegove bogate ponudbe tržimo regulatorje 
tlaka, samočistilne vodne filtre, cevne ločevalnike in druge 
proizvode na področju ogrevalne in vodne tehnike.
V programu AquaVallis smo s športno plastenko Aqua-
Vallis uspešno prodrli na prodajne police trgovskih 
centrov Mercatorja po celi Sloveniji. Trenutni prodajni hit 
so ionizatorji vode, ki s svojo učinkovitostjo revitalizirajo 
človeško telo.
Pri pospeševanju prodaje smo izvedli nekaj opaznih 
marketinških dejavnosti, kot na primer akcijo ob sve-
tovnem dnevu voda (22. 3. 2011) v celjskem City centru. 
Predstavljen je bil celotni prodajni program AquaVallis, 
ki je obiskovalce seznanjal s pomenom neoporečne pitne 
vode, ki si jo lahko zagotovimo vedno in povsod z našimi 
filtracijskimi sistemi.
Velik poudarek pri programu Studia HTZ je namenjen 

iskanju novih kupcev na področju e-arhiviranja.
Iz naslova kvotnih pogodb je postavljen planski cilj 1 mio 
EUR dosežene realizacije in je v tem obdobju realiziran 
s podpisom 58 kvotnih pogodb v vrednosti 0,7 milijona 
EUR.
Imeli smo tudi zunanjo presojo sistemov vodenja, ki so 
jo v aprilu opravili predstavniki SIQ, in sicer drugič po 
podelitvi certifikatov v letu 2009. Presojevalci so ugotovi-
li, da podjetje izvaja, vzdržuje in razvija sisteme vodenja 
kakovosti, sisteme ravnanja z okoljem in sisteme vodenja 
varnosti in zdravja pri delu v skladu z zahtevami ISO 
standardov.
Presojevalci so posebej pohvalno izpostavili izvajanje 
ključnih ukrepov, ki podpirajo poslovne cilje: optimiza-
cijo porabe materiala in storitev, analizo projektov preko 
pokalkulacij, povečanje produktivnosti v proizvodnih 
procesih in porast števila koristnih predlogov.
Presojevalci, ki so pregledali delovanje trinajstih procesov 
v podjetju, neskladnosti niso ugotovili, zapisali pa so nekaj 
priporočil za še učinkovitejše delo.
Do konca leta želimo nadaljevati trend doseganja in 
povečevanja obsega poslov na eksternih trgih. Z referen-
cami, ki smo jih dosegli v zadnjem obdobju, s tehnično 
usposobljenim in motiviranim kadrom ter ob sodelovanju 
s Premogovnikom Velenje bomo ključne planske cilje tudi 
realizirali. Moramo jih!

Dejan Radovanović,
direktor podjetja HTZ Velenje
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Premogovnik Velenje in 
HTZ Velenje uspešno na 
zunanji presoji 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Kot vsako leto sta tudi letos v aprilu v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje potekali zunanji pre-
soji sistemov vodenja. Veljavnost certifikatov za sisteme vodenja je tri leta, zato jih mora družba 
po tem obdobju obnoviti. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

V Premogovniku Velenje je pote-
kala obnovitvena presoja sistema 
vodenja kakovosti po standardu ISO 
9001:2008, redna presoja sistema 
ravnanja z okoljem po standardu ISO 
14001:2004 ter obnovitvena presoja 
po standardu BS OHSAS 18001:2007. 
V Premogovnikovi hčerinski družbi 
HTZ Velenje pa je potekala redna 
zunanja presoja sistemov vodenja 
kakovosti, ravnanja z okoljem ter 
varnosti in zdravja pri delu.
Presojo je tudi letos izvajal Slovenski 
inštitut za kakovost in meroslovje 
SIQ, pod vodstvom mag. Dušana 
Zorca. Poleg njega so v Premogov-
niku presojali še dr. Uroš Bajželj, 
Alenka Pavlin Sešek, Brigita Mehle 
Grčar, Jože Knez in Igor Bizjak. V 
HTZ Velenje sta presojala Katarina 
Pogačnik in Tomaž Babnik. Preso-
janje skladnosti delovanja procesov 
z zahtevami standardov poteka po 
sistemu vzorčenja, zato presojevalci 
presojajo delovanje družbe po skrbno 
oblikovanem urniku, ki mora v obdo-
bju treh let zajeti preverjanje delova-
nja vseh procesov v družbi. 
Zunanji presojevalci pooblaščene 
inštitucije SIQ so preverjali skladnost 
sistemov vodenja s standardi in smer-
nicami, ki smo si jih v podjetju pred-
pisali. Presoja je potekala po skrbno 
načrtovanem programu, zajela pa je 
vsa glavna področja v obeh podjetjih. 
Zaradi večjega obsega je presoja v 
Premogovniku Velenje potekala dva 
dni, saj so si presojevalci ogledali tudi 
jamska delovišča. Presoja sistemov 
vodenja v HTZ Velenje pa zaradi 
manjšega obsega en dan. 

Neskladnosti ni, le 
priporočila
Pri presoji sistemov vodenja v obeh 
družbah presojevalci niso našli odsto-
panj, ki bi kazala na neskladnost de-
lovanja sistemov vodenja z zahtevami 
standardov. Presoja je pokazala kar 
nekaj možnosti za izboljšave, le-te so 
presojevalci podali v obliki zapisanih 
priporočil.
Ključna ugotovitev presojevalcev je 
bila, da sistemi vodenja v obeh druž-
bah uspešno potekajo in se nenehno 
izboljšujejo. Ena od pomembnih 
izboljšav je tudi usmeritev, da bomo v 
Premogovniku Velenje letos pristo-
pili k uvajanju sistema upravljanja z 
energijo po standardu SIST EN ISO 
16001:2009. 
Vodja presojevalcev mag. Dušan Zorc 
je na zaključnem sestanku dejal, da 
kar se tiče vseh treh standardov, je 
stanje v Premogovniku Velenje vsako 
leto boljše. »O vašem podjetju lahko 
izrečemo same pohvale in najboljše 
ocene. Premogovnik Velenje je druž-
ba, kjer vodstvo sistem vodenja res 
uporablja kot orodje – in to dosledno. 
Tudi odnos do okolja in revitalizacija 
pridobivalnega prostora, družbena 
odgovornost in vsa priznanja od 
energetsko učinkovitega do ener-
getsko najbolj prodornega podjetja 
dalje kažejo, da gre za podjetje, ki ima 
dober odnos do okolja, do družbe in 
mu ni vseeno, kakšen je položaj te 
družbe v okolju.«
Direktor Premogovnika Velenje dr. 
Milan Medved je ob tem dodal: »Z 
uspešno zaključeno zunanjo presojo 
v Premogovniku Velenje znova doka-
zujemo, da je Premogovnik dobro or-
ganizirano podjetje, ki ima ustrezno 
urejeno poslovanje, trajnostno na-

ravnan odnos do okolja in v katerem 
veliko pozornosti posvečamo zdravju 
ter varstvu pri delu. Ob priznanju za 
energetsko učinkovito podjetje smo 
si zadali cilj pridobiti certifikat EN 
16001 za sistem upravljanja z ener-
gijo. Vse to so pomembna izhodišča 
za doseganje konkurenčnosti na 
odprtem trgu električne energije tudi 
v prihodnosti.«

Simon Klinc 
Tadeja Mravljak Jegrišnik

Ali bi vrnili 
rudarsko 
uniformo?
Nosilce rudarske uniforme, 
ki je ne nosite več, ker vam 
morda ni prav ali iz katere-
ga drugega razloga, in ste jo 
pripravljeni vrniti, vabimo, 
da ob delovnih dneh med 7. 
in 15. uro pokličete Štefana 
Mardjetka na telefon 03/8996 
100, int. 1597 in se dogovorite 
za prevzem uniforme. Lahko 
vrnete tudi le del uniforme: 
suknjič, hlače, kapo.
Zahvaljujemo se vam za sode-
lovanje!

Odbor za pripravo 
praznovanja dneva rudarjev



5

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Premogovnik Velenje spada med teh-
nološko in varnostno najbolj razvite 
premogovnike tako v Evropi kot po 
svetu. Lastni visoko usposobljeni pro-
jektantski in operativni kader, dobra 
tehnološka opremljenost in popolno 
poznavanje stroke so zagotovila za 
visokokakovostne in cenovno konku-
renčne storitve, ki zagotavljajo celovi-
te rešitve in dolgoročno zanesljivost. 
Z uporabo najsodobnejše tehnologije 
dosega Premogovnik Velenje izjemne 
proizvodne rezultate, ki so primerljivi 
z dosežki podzemnih premogovnikov 
v Evropi. 

Nova odkopna oprema
Odkopno hidravlično podporje je 
eden od ključnih elementov odkopne 
opreme. Ponosni smo lahko na novo 
podporje, ki je v uporabi na odkopu 
–50/C. Kupljenih je bilo 88 sekcij 
hidravličnega podporja, izdelane pa 
so bila po najnovejših spoznanjih, 
na podlagi izkušenj in so prilagojene 
uporabi v Premogovniku Velenje. 
Glavni cilj novega podporja je pove-
čanje nosilnosti.
Z daljšanjem okopov so se pojavljale 
težave z napenjanjem verige. Tako 
je bila na odkopu G2/C uporabljena 
nova povratna postaja za avtomat-
sko napenjanje verige na odkopnem 
transporterju JOY 7. Nova povratna 
postaja je odlično opravila svojo 
nalogo. V času obratovanja pa so 
se pojavile tudi manjše težave, zato 
ekipa strokovnjakov Premogovnika 
Velenje že dela na nadaljnjih izboljša-
vah povratne postaje, ki bo v uporabi 
na odkopu G3/B.
Avtomatski protipovratni tlačni filter 
Tiefenbach je nova pridobitev za fil-
triranje emulzije na odkopu. Njegova 
edinstvena lastnost je, da je sestavljen 
iz dveh filtrirnih kompletov, ki sta 
opremljena z merilci tlaka in krmil-
nikom. Glede na prednastavljene 
parametre se filter čisti sam, ne da bi 
bilo potrebno zapreti dovod emulzije 
na odkop in s tem vplivati na delova-
nje odkopa.

Novosti v rudarstvu
V Premogovniku Velenje se zavedamo, da lahko dosežemo cilje le s sodobno rudarsko opremo. 
Zato tesno sodelujemo s ključnimi dobavitelji, s katerimi skupaj razvijamo sodobno, zmogljivo in 
zanesljivo opremo. Tudi v letu 2010 smo vpeljali nekaj nove opreme, obstoječo opremo pa izbolj-
šali ali obnovili. Nekaj te opreme je že bilo podrobneje predstavljene v časopisu Rudar. 

Oprema za 
pripravska delovišča
Napredovalni stroj GPK-PV, ki 
je plod lastnega znanja, je sicer 
v uporabi že nekaj časa, a so se 
določene težave pokazale šele 
pri delu v ekstremnih razme-
rah. Tako še vedno poteka ra-
zvoj oziroma nadgradnja stroja 
in v letu 2010 so bili vgrajeni 
dodatne zaščite cevi na plugu 
stroja, dodaten izmenjevalec 
toplote za hlajenje olja v re-
duktorjih in hidravlična zavora 
pogona gosenic. S temi izbolj-
šavami se je zmanjšalo število 
zastojev na pripravskih deloviščih in 
povečala zmogljivost stroja.
Intenzivno je potekalo tudi delo na 
avtomatizaciji pripravskih delovišč, 
kar je potrebno zaradi vse komple-
ksnejših odvozov in s tem povezanih 
strežniških mest. Z uporabo avtoma-
tizacije se je število teh mest močno 
zmanjšalo. Avtomatizacija odvozov 
temelji na krmilnem sistemu Mincos, 
ki je sodoben, zmogljiv in prilago-
dljiv. Primer takega odvoza je odvoz 
številke 11, ki je bil sestavljen iz dveh 
vej, pri čemer je bilo v prvi veji 5 
transporterjev, v drugi veji pa so bili 4 
transporterji. Vsako vejo je upravljal 
en stikalist, pri klasičnem odvozu pa 
bi potrebovali 7 stikalistov.
Naslednji korak pri avtomatizaciji 
pripravskih delovišč je vpeljava dro-
bilnikov premoga. Tako so v podjetju 
HTZ Velenje predstavili prototip 
drobilnika premoga za pripravska de-
lovišča – PD 470-HTZ, ki je rezultat 
sodelovanja strokovnjakov podjetij 
Premogovnik Velenje in HTZ Vele-
nje. Pretočni drobilnik je zasnovan za 
delovanje na verižnem transporterju 
DVT 470. Omogoča pa nemoten 
transport premoga in nadaljnjo avto-
matizacijo pripravskih delovišč.

Ostale pridobitve
V letu 2010 smo investirali tudi v 
novo visečo dizel lokomotivo – VDL 
23 ter tako nadaljevali s posodablja-

njem voznega parka VDL. S tem se 
je še povečala zanesljivost transporta 
materiala in ljudi. To je že 7. loko-
motiva tipa Scharf DZ 1800 2 + 2. 
Lokomotive tega tipa se odlikujejo 
po zanesljivosti, vzdržljivosti, nizkih 
stroških vzdrževanja in majhni porabi 
goriva.
Zamenjali smo tudi 25 let stare kom-
presorje JAGER z novim, sodobnim 
kompresorjem KAESER. S tem bo 
zagotovljena zanesljiva oskrba s 
komprimiranim zrakom, hkrati pa se 
bodo zmanjšali stroški obratovanja.
Nikakor pa ne smemo zanemariti 
večjih vzdrževalnih del, ki so bila 
izvedena v letu 2010. Tako so bila 
»obnovljena pljuča premogovnika«, 
ko sta bila generalno obnovljena oba 
ventilatorja v VP Šoštanj. Zamenjani 
sta bili tudi obe zgornji vrvi na izvo-
znem stroju GHH.
V letu 2010 je bilo vpeljanih veliko 
novosti, zavedamo pa se, da bo po-
trebno s tem nadaljevati tudi v priho-
dnjih letih. Zaradi tesnega sodelova-
nja z dobavitelji je kar nekaj opreme 
unikatne ali popolnoma nove. Zato 
se na določeni opremi pojavljajo 
manjše težave, ki pa jih pred uporabo 
ni bilo mogoče predvideti. Tako nas 
ponovno čakajo izzivi, da to opremo 
še izboljšamo.

Gregor Železnik

Drobilnik
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Proizvodnja april 2011
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K. –50/C 136.000 61.415 - 74.585 45,16 3.838
E. K. –130/A 152.000 131.559 –20.441 86,55 8.222
Proizvodnja 288.000 192.974 –95.026 67,00 12.061
Priprave 8.000 13.406 5.406 167,58 838
skupaj PV 296.000 206.380 -89.620 69,72 12.899

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Varnost in zdravje sta skrb 
vsakega izmed nas

Graf 1. tevilo prijavlljenih po kodb pri delu na 1.000 zaposlenih delavcev, 1997-2009
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Na svetu letno zaradi poškodb pri 
delu umre 2 milijona delavcev, kar 
pomeni, da se vsake 4 minute pripeti 
poškodba s smrtnim izidom. Vsako 
leto se pri delu poškoduje 270 milijo-
nov delavcev, kar je več kot 500 vsako 
minuto, zaradi nezdravega delov-
nega okolja pa oboli 160 milijonov 
delavcev, kar je tudi več kot 300 vsako 
minuto. Letošnja tema promocije 
zdravega, varnega in dostojnega dela 
nosi naslov »Nastajajoča tveganja in 
sodobni načini preprečevanja v spre-
minjajočem se svetu dela«.

28. april je Mednarodna organizacija dela razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. 
Namen obeleženja tega dne je osredotočiti pozornost svetovne javnosti na problematiko varnosti 
in zdravja pri delu. Nujno potrebno je spodbuditi ustvarjanje take varnostne in zdravstvene kultu-
re, ki bosta trajno zmanjševali število pri delu obolelih, poškodovanih in umrlih delavcev.

V državah EU se pripeti letno 7 
milijonov nesreč, kar pomeni 13 
nesreč pri delu vsako minuto, število 
smrtnih poškodb pa je bilo v lanskem 
letu 167.000, kar pomeni vsake tri 
minute ena smrtna žrtev v državah 
evropske unije. V EU izvajamo šte-
vilne projekte, da bi se stanje na tem 
področju izboljšalo. V tem obdobju 
potekajo naslednji eno ali večletni 
projekti: Pobuda za varna in zdrav-
ju prijazna delovna mesta, Projekt 
zmanjševanja smrtnih in težjih nez-
god pri delu, Program PROGRESS,

Vključevanje varnosti in zdravja pri 
delu v izobraževanje. V vse te projek-
te je vključena tudi Slovenija.

STATISTIKA NESREČ PRI 
DELU V SLOVENIJI
V Sloveniji se je v letu 2010 pripetilo 
14.974 delovnih nesreč, kar pomeni 
vsakih 35 minut ena nesreča, od tega 
jih je bilo 12.012 na delovnih mestih, 
ostale pa so se pripetile na poti na 
delo in z njega. 

Število prijavljenih poškodb pri delu na 1000 zaposlenih delavcev, 1997-2009
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leto število
nesreč

lahke
nesreče

težje
nesreče

smrtne
nesreče

število
zaposlenih

izgubljene
dnine

1995 888 875 12 1 8.430 28.513
1996 854 844 9 1 7.879 27.607
1997 736 734 2 0 7.624 25.950
1998 628 624 4 0 7.365 20.513
1999 525 516 8 1 6.815 18.903
2000 454 445 8 1 5.801 16.535
2001 411 402 4 5 5.613 12.101
2002 300 294 4 2 5.248 9.447
2003 363 352 8 3 5.167 10.412
2004 301 292 7 2 4.679 8.239
2005 258 256 1 1 4.255 6.232
2006 278 265 12 1 4.696 8.341
2007 215 203 11 1 4.448 6.797
2008 212 203 7 2 4.968 6.792
2009 163 154 9 0 3.227 4.440
2010 165 158 7 0 2.943 3.112
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RUDARSTVO V SLOVENIJI
V aprilu 2011 smo v Premogovniku 
Velenje skupaj s predstavniki Ru-
darske inšpekcije (RI) obravnavali 
letno poročilo o varnosti in zdravju 
pri delu pri opravljanju rudarskih del 
v Sloveniji. Ugotovitve pri nadzoru 
kažejo, da se stanje na področje zago-
tavljanja varnosti in zdravja pri delu 
pri izvajanju rudarskih del na splošno 
izboljšuje.
Inšpektorji ugotavljajo, da so za-
konsko predpisane pristojnosti RI 
ustrezne. 

Število nesreč v RS na področju rudarstva in število izgubljenih dnin za obdobje od 
leta 1995 do leta 2010

 Nesreče pri podzemnih delih in na površini
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Število nesreč s smrtnim izidom v zadnjih letih v Sloveniji

Poškodbe pri rudarskih delih v Sloveniji v zadnjih letih
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HTZ Velenje podpisal 
pogodbo z BSH Hišni 
aparati za nadzidavo hale
Hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje HTZ Velenje je 19. aprila 2011 s podjetjem BSH Hišni 
aparati podpisalo izvajalsko pogodbo za izgradnjo nadzidave hale PM – BSH v Nazarjah. Pogod-
ba, katere vrednost presega 1 mio EUR, zajema gradbena, obrtna in instalacijska dela, vključno z 
zunanjo ureditvijo in vsemi komunalnimi priključki.

Pridobljeni posel izgradnje nadzida-
ve nad proizvodno halo v Nazarjah 
je eden pomembnejših poslov, ki 
jih je podjetje HTZ Velenje prido-
bilo v zadnjem času. Za pridobitev 
posla so bili poleg najugodnejše 
cene pomembni še dobra tehnična 
usposobljenost kadrov, reference 
v zadnjem obdobju in finančna 
stabilnost ponudnika. V času recesije 
in ob upoštevanju dejstva, da so v 
HTZ Velenje za leto 2011 planirali za 
30 % več eksternih prihodkov, glede 
na realizacijo prihodkov v letu 2010 
(lanskoletna realizacija je bila rekor-
dna), so takšnih in podobnih poslov 
še posebej veseli. 
Posebej pomembno je dejstvo, da je 
v tem poslu podjetje HTZ Velenje, ki 
sicer partnersko nastopa z gradbenim 
podjetjem Pluton Gradnje, vodilni 
partner. S tem primerom neposredno 
dokazujejo, da so aktivnosti za pove-
čanje prihodkov podjetja, ob skrbi za 
nova kvalitetna delovna mesta, dobro 
zastavljene. 

Konkurenco je potrebno 
prehiteti
Tudi v prihodnje bo podjetje HTZ 
Velenje pri vseh programih odločno 
vlagalo vse napore v aktivnosti, ki 
bodo posledično pripeljale do po-
dobnih projektov, in se trudilo, da bo 
le-teh čim več. Zaposleni v podjetju 
HTZ Velenje so že večkrat dokazali, 
da zmorejo, hočejo in znajo pridobiti 
posel, kvalitetno izpeljati projekt in s 
tem vsako leto povečevati prihodke 
na zunanjih trgih.
»Čestitam vsem in iskreno pohvalim 
vse zaposlene v enoti ESTO in vse 
tiste, ki so pripomogli k temu, da smo 
posel sklenili. Prepričan sem, da bodo 

takšni in podobni poslovni dogodki 
spodbuda zaposlenim tudi v vseh 
ostalih programih družbe. Prav tako 
tudi v prihodnje upam na iskreno 
in odprto podporo »matere« Pre-
mogovnika Velenje, ki nam vseskozi 
trdno stoji ob strani,« je po podpisu 
pogodbe dejal direktor HTZ Velenje 
Dejan Radovanović.
Andreas Liebl, direktor področja Teh-
nika v BSH Hišni aparati, je povedal, 
da so HTZ Velenje izbrali predvsem 
zaradi dobrih referenc in dobre boni-
tetne ocene, ki bo zagotavljala, da bo 
projekt nemoteno potekal, kvalitetno 
izveden in pravočasno zaključen. 
»Naš namen je bil izbrati ponudnika, 
ki je finančno stabilen in je sposoben 
v določenem času, denarju in kako-
vosti izpeljati projekt,« je pojasnil 
Boštjan Gorjup, direktor področja 
Gospodarjenje.
»Gre za prvi primer v zgodovini pod-
jetja HTZ Velenje, da je inštalatersko 
podjetje nosilec posla in je konkuri-

ralo za pridobitev posla še z deve-
timi gradbenimi podjetji,« je dodal 
Stane Blagotinšek, vodja PC ESTO. 
Dela bodo tehnično zahtevna, saj jih 
izvajajo na obstoječi proizvodnji hali 
in jih je treba uskladiti z nemoteno 
proizvodnjo podjetja BSH Nazarje ter 
preprečiti vse morebitne vremenske 
vplive.
Dela na projektu so se že pričela, 
pogodbeno obvezujoč rok za dokon-
čanje vseh del pa je 8. avgust 2011. 
Glede na kratek termin izvedbe 
projekta bo angažirana polovica ka-
drovskih resursov PC ESTO, ki šteje 
50 zaposlenih znotraj podjetja HTZ 
Velenje. Skupna vrednost del znaša 
1.250.000 EUR in predstavlja četrtino 
planirane letne eksterne realizacije 
PC ESTO.

Saša Jelen
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V Premogovniku Velenje 
odprli stalno postavitev 
reševalne opreme

20. julija 1907 so na Starem jašku Pre-
mogovnika Velenje ob navzočnosti 
rudarskega inšpektorja iz Celja odprli 
novo reševalno postajo in imeli tudi 
prvo reševalno vajo novo obliko-
vanega reševalnega moštva. Letos 
torej minevajo 104 leta, odkar ima 
Premogovnik Velenje uradno Jamsko 
reševalno četo. Na razpolago so 
takrat že imeli dva izolacijska dihalna 
aparata.
Danes Jamska reševalna četa (JRČ) 
Premogovnika Velenje šteje 121 
članov, od tega 97 usposobljenih za 
delo pod reševalno-dihalnimi aparati. 
Četa razpolaga s 140 izolacijskimi 
4-urnimi dihalnimi aparati; s pripa-
dajočo reševalno opremo, opremo za 
prvo pomoč in lastnim pooblaščenim 
servisom reševalne opreme. Povezana 
je tudi v sistem zaščite in reševanja na 
državnem nivoju. 
vodja jamske reševalne čete mag. 
Marjan kolenc je ob postavitvi izra-
zil zadovoljstvo, da smo starejšo in 
odsluženo jamsko reševalno opremo 
potegnili iz starih omar in jo zbrali na 
enem mestu, na lokaciji ob reševalni 
postaji, mimo katere se rudarji vsa-
kodnevno odpravljajo na delo v jamo. 
»Ob pogledu na aparate se zavemo, 
kako pomembno je naše delo. Poleg 
tega se tukaj ustavlja tudi precej dru-
gih zaposlenih in obiskovalci, ki se 
bodo lahko sedaj seznanili z opremo, 
ki jo je skozi čas uporabljala Jamska 
reševalna četa Premogovnika Velenje 
in jo uporablja še sedaj. Tukaj so 
razstavljeni 4 tipi reševalne opreme, 
ki so bili v uporabi v Premogovniku 
Velenje od leta 1940 pa vse do danes.«
Člani JRČ so usposobljeni za posre-
dovanje ob izbruhu katere od poten-
cialnih nevarnosti v Premogovniku 

V sredo, 18. maja 2011, so v Premogovniku Velenje odprli stalno postavitev reševalne opreme, ki 
so jo v preteklosti in vse do danes uporabljali člani Jamske reševalne čete. Razstavo opreme, ki je 
bila v posameznih obdobjih v uporabi med letoma 1940–2010, je uradno odprl direktor Premo-
govnika Velenje dr. Milan Medved.

Velenje, med katerimi so bili v zgodo-
vini najbolj pogosti požari, poleg tega 
pa še izbruhi in eksplozije različnih 
nevarnih plinov. Člani Jamske reše-
valne čete morajo biti usposobljeni 
za uporabo vseh tipov izolacijskih di-
halnih aparatov, s katerimi razpolaga 
reševalna postaja, in morajo skrbeti 
za vzdrževanje dobre telesne kondi-
cije, ki je potrebna za delo reševalcev. 
Telesno pripravljenost preverjamo s 
praktičnimi vajami, s testiranjem fi-
zičnih sposobnosti in na zdravniških 
pregledih. 
Jamska reševalna četa je imela v 
zadnjih 50 letih približno 240 akcij. V 
preteklosti je bilo tovrstnih posre-
dovanj več, v zadnjih letih gre na 
srečo le za reševalne vaje, na katerih 
so člani čete med 2008-2010 opravili 
26.744 reševalnih ur. 
direktor Premogovnika velenje dr. 
Milan Medved je povedal, da bo ta 
razstava postala sestavni del zbirke 
Muzeja premogovništva Slovenije, 

identično zbirko pa načrtujemo 
tudi na lokaciji muzeja, da bo na 
voljo tudi njegovim obiskovalcem. 
»V Premogovniku Velenje dajemo 
varstvu pri delu izjemen poudarek 
in današnja postavitev stalne zbirke 
reševalne opreme kaže na to, da so se 
tega v našem podjetju že zgodaj za-
vedali. V preteklem letu smo Jamsko 
reševalno četo pomladili, zato je še 
posebej pomembno, da ta četa večino 
naporov usmerja v izobraževanje, v 
veščine za delo v požarnem rovu in 
podobne praktične vaje, vsi skupaj pa 
si seveda želimo, da bi šlo brez resnih 
posredovanj. Reševalci ste za nas elita 
velenjske jame, širite ta duh tudi med 
ostale zaposlene.« 
Poleg akcij v domačem premogovni-
ku je Jamska reševalna četa Premo-
govnika Velenje posredovala tudi pri 
reševanju v drugih rudnikih, premo-
govnikih in podjetjih tako v Sloveniji 
kot v tujini. 

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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Duh udarništva v 
Premogovniku Velenje še 
vedno živi
V Premogovniku Velenje smo se odločili, da nadaljujemo s tradicijo prostovoljstva in udarništva, 
zato smo v soboto, 14. maja 2011, organizirali skupno prostovoljno udarniško akcijo vseh zapo-
slenih. Udarniške akcije se je udeležilo okoli 1.600 zaposlenih iz Premogovnika Velenje ter hčerin-
skih družb HTZ Velenje, PV Invest, RGP in Gost.

V Premogovniku Velenje smo si jasno začrtali vizijo in 
usmeritve vse do leta 2054, zaradi česar dobro vemo, kam 
gremo in kaj moramo narediti za doseganje zastavljenih 
ciljev. Zavedamo se, da bo leto 2011 za nas zelo zahtevno, 
zato dajemo velik poudarek aktivnostim, ki bodo pripo-
mogle k uspešnemu preživetju letošnjega leta. Srečujemo 
se z uresničevanjem ostro postavljenih poslovnih načrtov 
tako Premogovnika kot tudi odvisnih družb.
V preteklosti smo že večkrat dokazali, da so pri nas 
vrednote, kot so tovarištvo, pripadnost, pripravljenost 
pomagati ljudem v stiski, požrtvovalnost, še vedno žive. 
Prepričanje, da lahko s skupnimi prizadevanji veliko 
dosežemo in storimo v korist vseh zaposlenih, se je tudi 
tokrat izkazalo za upravičeno. Nesebično sodelovanje vseh 
sodelujočih v akciji je tudi tokrat prineslo dobre rezultate.
vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja 
Ivan Pohorec je predstavil dosežke udarniške akcije v 
obeh izmenah: »Na obeh odkopih je bila dosežena proi-
zvodnja v višini 12.340 ton premoga, skupni napredek je 
znašal 5,5 metra in 6,5 reza. Na Pripravah so izdelali 37,2 
metra novih prog, Zračenje je uredilo separatne vode, 
elektroslužba je prestavila 6 kV kabel iz trasosedežnice, iz-
vedena je bila demontaža odvoza konstrukcije. Sodelavci, 

ki sicer niso stalno prisotni v jami, so čistili trase odvozov, 
zaposleni v strokovnih službah so delo opravljali v okviru 
svojih služb ali pa so pomagali pri urejanju okolice.« 
Pohorec je še poudaril, da je zelo pomembno, da je tako 
uspešna akcija minila brez nezgod.
direktor Premogovnika velenje dr. Milan Medved, ki je 
v soboto obiskal tudi nekatera najbolj oddaljena delovišča 
v jami, po delu ni skrival zadovoljstva. Zahvalil se je vsem, 
ki so v udarniški akciji sodelovali, saj so z delom znova 
dokazali, da povezanost v Premogovniku Velenje še vedno 
obstaja, da zaposlenim ni vseeno in da čutijo pripadnost 
svojemu podjetju. 
»Ponosen in vesel sem, da vas vidim v tolikšnem števi-
lu, čeprav je akcija prostovoljna. Današnji dan je znova 
dokazal, da rudarjem udarniško delo ni tuje – z njim smo 
zgradili mesto Velenje, infrastrukturo, ceste, igrišča, kul-
turne in zdravstvene domove. Mirne vesti lahko trdimo, 
da je Velenje zraslo na premogu, iz premoga in zaradi 
premoga.«
Da udarništvo v našem podjetju še zdaleč ni preteklost, 
smo nazadnje dokazali oktobra lani, ko smo se udeležili 
udarniške akcije za ureditev spodnje postaje nihalke v 
Žekovcu. Udarniki so opravili osnovna vzdrže valna dela, 
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s katerimi so polepšali po dobo smučarskega centra na 
Golteh. 
»V preteklosti smo to solidarnost večkrat dokazali tudi 
s tem, da smo organizirali udarniške akcije, ki smo jih 
namenili pomoči drugim – podjetjem, lokalni skupnosti, 
prizadetim v naravnih nesrečah. Spomnimo se potresov 
v Makedoniji in Posočju, tudi Gorenju smo pomagali in 
še bi lahko naštevali,« je s ponosom nadaljeval direktor 
Premogovnika Velenje.
»Danes smo se zbrali, da pripomoremo k uspešni reali-
zaciji našega poslovnega načrta za letošnje leto, torej v 
pomoč našemu podjetju. Zavedamo se, da bo leto 2011 za 
nas zelo zahtevno in da moramo v njem poleg vseh nalog, 
obveznosti in ciljev, ki so v zadani v poslovnem načrtu in 
jih želimo tudi uresničiti, dodatno izdelati precej več jam-
skih prog, kot jih je bilo potrebno v preteklem letu.« 
Da je udarniški duh med zaposlenimi v Skupini Premo-
govnik Velenje še vedno živ, kaže tudi to, da so se akciji 
pridružili tudi nekateri, ki so bili na dopustu, nekateri so 
prišli tudi neposredno iz »preventive«, med udeleženci pa 
je bil tudi sodelavec, ki že koristi dopust, ki mu je še ostal 

Spoštovani udarniki delovne 
akcije v Premogovniku Velenje!
V Premogovniku Velenje smo v soboto, 14. maja 2011, or-
ganizirali skupno prostovoljno udarniško akcijo vseh zapo-
slenih. Ponosen sem, da ste se našemu vabilu odzvali v zelo 
velikem številu, saj se je akcije udeležilo skoraj 1.600 udarni-
kov. Zahvala velja zaposlenim v Premogovniku Velenje in tudi 
zaposlenim v hčerinskih družbah HTZ Velenje, PV Invest, 
RGP in Gost, ki so se pridružili akciji.
V današnji družbi, kjer se zdi, da so vse bolj pomembne ma-
terialne dobrine, pogosto nehote pozabljamo na vrednote, kot 
so tovarištvo in pripadnost. To pa ne velja za naše podjetje, 
saj smo že večkrat dokazali ravno nasprotno – tako v zadnji 
udarniški akciji kot tudi v preteklosti.
Rudarstvo je nekaj posebnega in čeprav se je ta poklic skozi 
stoletja tehnološko popolnoma spremenil, smo rudarji ostali 
zavezani tradiciji in običajem. Za rudarski poklic 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 prepri-
čan sem, da bomo s skupnimi močmi še lažje pripomogli k 
uspešni realizaciji našega poslovnega načrta za letos.
Nesebično sodelovanje vseh udeležencev udarniške akcije je 
prineslo dobre rezultate tako v jami kot pri zunanjih delih. 
S skupnimi prizadevanji in delovno zavzetostjo ste se tudi 
tokrat izkazali in vsi skupaj smo lahko ponosni na to.
Hvala vsem skupaj in vsakemu posebej!
Srečno!

dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je v soboto obiskal tudi nekatera najbolj oddaljena delovišča v jami.
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do upokojitve, pa se mu je zdelo pomembno priti in tako 
še zadnjič narediti nekaj dobrega za Premogovnik Velenje. 
»enkrat pa lahko tudi mi naredimo nekaj za svoje 
podjetje!«  
Ta stavek je bilo kar nekajkrat slišati med sobotno udarni-
ško akcijo in da ta trditev res drži, smo preverili tudi med 
rudarji.
slobodan nezirovič, rudar na odkopu v jami Pesje, je na 

udarniško akcijo prišel naravnost s »preventive«.
»Premogovnik Velenje je podjetje, ki veliko pozornost 
namenja skrbi za zaposlene, ne samo na delovnem mestu, 
ampak tudi na ostalih področjih. Prav je, da tudi mi de-
lavci naredimo nekaj za naše podjetje, zato sem se odločil, 
da se udeležim udarniške akcije kljub temu da sem zaradi 
tega predčasno zaključil preventivno rekreacijo.«
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V akciji so sodelovali tudi zaposleni v Muzeju premogovništva Slovenije. Ker so na ta dan sprejeli veliko obiskovalcev, je 
večina osebja opravila delo na svojem delovnem mestu, nekaj pa jih je sodelovalo tudi pri čiščenju muzejskega parka. Še 
posebej so bili veseli sodelovanja z gasilci Premogovnika Velenje, ki so obiskovalcem prikazali način čiščenja zunanjih mu-
zejskih eksponatov. 

rajko arlič, nadzornik na odkopu Pesje
»Na odkopu Pesje je bilo prisotnih 22 delavcev, ki so se z 
zadovoljstvom in z željo pomagati svojemu podjetju ude-
ležili udarniške akcije. Tako smo dokazali, da je udarniški 
duh med našimi zaposlenimi še vedno prisoten, in prepri-
čan sem, da bo ostalo tako tudi v prihodnje.«
jože kimperk, poslovodja v jami Pesje
»Predčasno sem se vrnil z dopusta, da izkažem solidarnost 
do podjetja, v katerem sem zaposlen. V kolikor imaš voljo 
in čutiš pripadnost podjetju, potem tudi udarniška sobota 
ni noben problem.«
Mitja borovnik, vodja Priprave številka 4
»Udarniški duh je med rudarji še vedno živ, kar se kaže v 
številu prisotnih. Na udarniško akcijo smo prišli vsi, saj 
med nami ni bilo nobenih pomislekov glede udeležbe.«
jože virbnik, vodja odkopa –130 a v jami Preloge
»Na tem odkopu se je akcije udeležilo 16 delavcev. Kljub 
temu da so delovne razmere izredno zahtevne že dva 

meseca, smo z visoko udeležbo izkazali solidarnost do 
podjetja. Premogovnik Velenje ves čas skrbi, da imamo 
primerne plače, zato je prav, da tudi mi pomagamo pod-
jetju. V težkih jamskih razmerah se moraš zanesti na sebe 
in »kamerada« in prav tukaj se pokažeta solidarnost in 
tovarištvo, ki sta tako značilna za naš poklic.«
bogdan kristavčnik, strežnik mehanizacije v jami Pesje
»Udarniške akcije bi morale biti običaj tudi danes in ne 
bi smele biti le spomin ne nedavno preteklost. Danes s 
spoštovanjem do podjetja delamo, tako kot je bil to običaj 
nekoč. Danes sem v jamo prinesel slovensko zastavo, ki 
naj postane simbol udarništva in solidarnosti tudi v dana-
šnjem času.«

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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GOST d. o. o., Velenje
Koroška cesta 60

3320 Velenje - Slovenija
tel.: 03/896-43-00
faks: 03/896-43-18

e. pošta: suzana.puc@rlv.si
www.gost.si

JUNIJA VAS BOMO RAZVAJALI 
S SVEŽIMI, SLASTNIMI 

IN SLADKIMI JAGODAMI.

Restavracija Jezero
Cesta Simona Blatnika 23
3320 Velenje - Slovenija

03/898-31-83, 051 344-757

Skupina Premogovnik Velenje

stremi k novim znanjem, tehnologijam in tržnim programom. Za uresničitev poslanstva in načrtov 
potrebuje mlade, izobražene in kreativne sodelavke in sodelavce,

ZATO VABI, DA SE PRIJAVITE NA

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012

PREMOGOVNIK VELENJE, d. d.

program raven izobrazbe število štipendij
geostrojnik rudar 4 18
geotehnik 5 8
mehatronik operater 4 4
strojni tehnik 5 2
elektrikar 4 2
elektrotehnik 5 1
dipl. inž. geotehnologije in rudarstva (UN) ali
mag. inž. geotehnologije

6/2
7 1

dipl. inž. strojništva (UN) ali
mag. inž. strojništva

6/2
7 2

dipl. inž. elektrotehnike (UN) ali
mag. inž. elektrotehnike

6/2
7 1

dipl. inž. energetike (UN) ali
mag. inž. energetike 

6/2
7 1

HTZ, I. P., d. o. o.

program raven izobrazbe število štipendij
elektrikar 4 1
mehatronik operater 4 1
tehnik mehatronik 5 1
elektrotehnik 5 1
dipl. inž. strojništva (UN) ali
mag. inž. strojništva

6/2
7 1

dipl. inž. elektrotehnike (UN) ali
mag. inž. elektrotehnike

6/2
7 1

GOST, d. o. o.

program raven izobrazbe število štipendij
gastronom hotelir/hotelirka (kuhar) 5 2 
gastronom hotelir/hotelirka (natakar) 5 2 

PRIJAVLJANJE
Kandidati za razpisane štipendije naj pošljejo ali prinesejo prijave najkasneje do
30. junija 2011 na naslov:
PREMOGOVNIK VELENJE, d. d.
Izobraževalni center Skupine PV
Partizanska cesta 78
3320 VELENJE
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K prijavi je potrebno priložiti: 
prošnjo za štipendijo,•	
potrdilo o vpisu v izobraževalni program,•	
fotokopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,•	
kratek življenjepis z opisom zunajšolskih dejavnosti.•	

IZBOR KANDIDATOV 
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in druge dosežke v dosedanjem šolanju, nagnjenja kandidatov za 
izbrani poklic ter druge kriterije in merila, določena v aktih družbe. 
Štipendije, razpisane za poklice, ki so vezani na podzemno pridobivanje surovin in terjajo stalno ali občasno delo v jami, 
bomo podelili le kandidatom moškega spola. 
VIŠINA ŠTIPENDIJE
Višina kadrovske štipendije ter pravice in obveznosti štipendistov so opredeljene v aktih družbe.
UGODNOSTI, KI JIH PREMOGOVNIK VELENJE NUDI ŠTIPENDISTOM ZA POKLICA GEOSTROJNIK RUDAR IN 
GEOTEHNIK:

kadrovska štipendija,•	
brezplačen zdravniški pregled,•	
brezplačni učbeniki,•	
sofinanciranje strokovnih ekskurzij,•	
kvalitetno praktično izobraževanje,•	
plačilo jamskega dodatka pri praktičnem izobraževanju,•	
brezplačna zaščitna sredstva,•	
brezplačna malica pri praktičnem usposabljanju z delom,•	
brezplačen prevoz s pogodbenimi avtobusi,•	
dodatek k štipendiji za uspešnost pri praktičnem izobraževanju,•	
možnost podaljšanja štipendije v programih PTI,•	
možnosti zaposlitve v povezanih družbah. •	

Petim najboljšim štipendistom v poklicih za delo v jami bomo omogočili takojšnjo zaposlitev. 
O rezultatih izbora bomo kandidate obvestili po 20. avgustu 2011.

S R E Č N O !

GOST d. o. o., Velenje
Koroška cesta 60

3320 Velenje - Slovenija
tel.: 03/896-43-00
faks: 03/896-43-18

e. pošta: suzana.puc@rlv.si
www.gost.si

JUNIJA VAS BOMO RAZVAJALI 
S SVEŽIMI, SLASTNIMI 

IN SLADKIMI JAGODAMI.
ŠE POSEBEJ VAS VABIMO V VEČERIH URAH NA TERASO RESTAVRACIJE JEZERO, S ČUDOVITIM POGLEDOM 
NA VELENJSKO JEZERO, KJER VAM BOMO OB SOJU SVEČ  PONUDILI PREGREŠNO DOBRE JEDI IZ JAGOD.

MLADE SIPE Z JAGODAMI IN ZELENIM POPROM V HLADNI ŽAFRANOVI OMAKI• 
HLADNA JAGODNA JUHA• 

DOMAČI JAGODNI CMOKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA Z ZABELO• 
SLADKI ŠTRUKLJI S SKUTO IN JAGODAMI• 

JELENOV FILE V ČOKOLADNI OMAKI S SVEŽIMI JAGODAMI • 
POPEČEN BRANCINOV FILE NA SEZONSKI ZELENJAVI Z JAGODAMI IN MLADIM KROMPIRJEM• 

SVEŽE JAGODE S SLADOLEDOM IN SMETANO• 
JAGODNA ZMRZLINA Z OMAKO BURGUNDSKE VANILIJE• 

ŽELIRANA JAGODNA TORTA• 
JAGODNI SORBET• 

JezeroRe s tav ra c i j a
Restavracija Jezero

Cesta Simona Blatnika 23
3320 Velenje - Slovenija

03/898-31-83, 051 344-757
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PODJETJE SMO LJUDJE

Člani Civilne zaščite BSH 
Hišni aparati Nazarje na 
obisku v Premogovniku
V soboto, 14. maja 2011, so člani Civilne zaščite in člani Ekipe gasilcev BSH Hišni aparati Nazarje 
obiskali Premogovnik Velenje in Muzej premogovništva Slovenije v Velenju. V Premogovniku Vele-
nje smo jim predstavili organizacijo in delovanje Jamske reševalne službe in delovanje Prostovolj-
nega industrijskega gasilskega društva, pokazali smo jim njihove prostore in opremo. 

Vodstvo BSH Hišni aparati Nazarje vsako leto organizira 
izobraževalno-družabni dogodek za člane Civilne zaščite 
in člane Ekipe gasilcev. Namen tega dogodka je nagraditi 
člane za sodelovanje in pridobiti informacije o delovanju 
sorodnih služb v drugih podjetjih. Izredno pomemben 
vir informacij je bilo zanje obveščanje v primeru požara. 
Informacije jim bodo v pomoč pri samoocenjevanju de-
lovanja njihovega sistema za požarno varnost in pripra-
vljenosti ukrepanja v sili kakor tudi pri načrtovanju in 
izboljševanju sistema.
Posebej zanimivi so bili zanje prostori za preverjanje psi-
hofizičnih sposobnosti in prostor dežurnega Premogovni-
ka. V tem prostoru v Premogovniku Velenje spremljamo 
vse varnostne in tehnološke parametre, ki so pomembni 
za nemoten potek proizvodnje, varnost delavcev in pre-
moženja.

Matija Petrin, direktor Proizvodnje in Tehničnih služb v 
BSH Hišni aparati, je poudaril, da je bil obisk v Premo-
govniku Velenje za njih koristen. »Dobro je, da vsi, ki smo 
v podjetju BSH Hišni aparati imenovani za reševanje v 
primerih nevarnosti, dobimo informacije, kako v drugih 
podjetjih delujejo službe na področju zaščite in reševanja. 
Vesel sem, da smo tokrat obiskali Premogovnik Velenje, 
saj smo dobili koristne informacije, ki nam bodo služile 
tako za primerjavo kot tudi za načrtovanje izboljšav v 
sistemu požarnega varstva,« je še dodal.
V nadaljevanju so obiskali Muzej Premogovništva Sloveni-
je v Velenju in si ogledali, kako je potekal odkop premoga 
pred več kot 130 leti ter kakšno je delo rudarjev danes. Pri 
tem ni manjkalo »posebnih efektov«, ki so jim ob koncu 
ogleda pomagali razumeti rudarski pozdrav »srečno«. 
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POL STOLETJA JE POTREBNO, 

ZA TAKO PRESNETO DOBER IZGLED!

z vašim  logotipom in sloganom     za posebne priložnosti     unikatne     smešne     otroške

MAJICE

HTZ Velenje, I. P., d. o. o.     Partizanska cesta 78     3320 Velenje     SI-Slovenija     Studio Htz     Štrbenkova cesta 12     3320 Velenje

[naročila]: narocila.studiohtz@rlv.si

CENA
majice

s tiskom že od

4,30 € 

* pri min. naročilu 100 kom.
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Bojan Zorko
Bojan Zorko pravi, da se mora človek nenehno učiti, saj so v življenju večne le spremembe. Skozi 
svoje delo in z raznimi usposabljanji je pridobil veliko znanja in veščin, da lahko uspešno deluje 
na različnih področjih. 

PODJETJE SMO LJUDJENA OBISKU

V HTZ Velenje je zaposlen od 1. aprila 
2010 kot tehnolog sistema kakovosti v 
Službi za kakovost in inovacije, katere 
vodja je Janko Lukner. Njegovo delo 
je skrb za delovanje sistema vodenja, 
kot vodilni presojevalec za standarde 
ISO 9001 in 14001 nudi pomoč pri iz-
vajanju ukrepov s presoj in vodstvenih 
pregledov, pri pripravi in usklajevanju 
dokumentov sistema vodenja in pri 
pripravi gradiv za vodstvene preglede. 
Sodeluje tudi pri notranjih in zunanjih 
presojah. Kot koordinator vodi inova-
cijsko dejavnost v HTZ Velenje, kjer 
spremlja delovanje promotorjev po 
posameznih področjih, jim daje navo-
dila za delo ter spremlja uspešnost.
 ali hranite kakšno stvar iz mladih 
let?
Za obujanje spominov iz mladih let 
imam, kar nekaj stvari. Priznanja 
s področja modelarstva in športa, 
namreč že kot osnovnošolec sem se 

aktivno ukvarjal z modelarstvom in 
sodeloval tudi na državnem prvenstvu 
modelarjev v Splitu, kjer sem osvojil 
zlato medaljo. Eden večjih uspehov 
za tisti čas s področja športa je bil, ko 
sem bil občinski prvak v atletskem 
troboju. Tudi preboj košarkarske ekipe 
OŠ Gustava Šiliha, v kateri sem igral, v 
finale republiškega prvenstva Slove-
nije je vreden omembe. S kulturnega 
področja imam prav tako nekaj stvari, 
npr. zvezek s svojo zbirko pesmi, saj 
sem kot mladostnik pisal pesmi, ter 
studijski posnetek avtorske skladbe 
ansambla velenjskih jadralcev, kjer 
sem igral električno kitaro in prispeval 
svoj vokal. Škoda je, da nimam več ele-
ktričnih kitar, ki sem si jih sam naredil 
in jih v ansamblu tudi uporabljal. 
 katera je bila vaša najboljša ocena 
v osnovni šoli?
Nikoli se nisem učil samo za ocene. 
Kadar me je vsebina zanimala, sem 

jo kar požiral in posledica je bila tudi 
dobra ocena, seveda pa te življenje 
izuči, da se je potrebno nenehno učiti 
in se skozi vsakdanje delo dokazovati, 
če želiš biti uspešen.
 kdo je na družinski fotografiji iz 
vaše mladosti?
Na fotografiji sva z 12 let mlajšim 
bratom Stanetom. Dolgo sem čakal na 
srečni trenutek, da sem dobil brata in 
spoznal, kaj je to bratska ljubezen. Še 
danes se z bratom zelo dobro razume-
va in spoštujeva drug drugega.
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 na kaj pomislite, ko se odpravljate 
na delo?
Po kar dolgem jutranjem urejanju 
in prebujanju, saj z ženo vsako jutro 
skupaj spijeva skodelico kave ter po-
slušava aktualne novice, se pogovoriva 
o zadevah, ki naju čakajo v službah, 
se odpravim v službo z že izdelanim 
dnevnim planom dela. Z veseljem 
odhitim v delovno okolje, kjer imam 
resnično dobre sodelavce in v prije-
tnem vzdušju opravljamo svoje naloge.
 kako bi predstavili svoje podjetje?
HTZ Velenje je rastoče podjetje z 
jasno zastavljenimi cilji in ima zelo hu-
mano poslanstvo, saj skrbi za zaposlo-
vanje invalidov, ki s svojim znanjem in 
veščinami pripomorejo k uspešnemu 
poslovanju podjetja. Kot hčerinsko 
podjetje Premogovnika Velenje HTZ 
Velenje uspešno zadovoljuje potrebe 
po strokovnem izvajanju del na različ-
nih področjih in se uspešno vključuje 
v inovacijski proces tako znotraj 
podjetja kot na zunanjem trgu.
 kakšen poklic ste si želeli pri dese-
tih letih?
Že pri desetih letih sem vedel, da se 
bom ukvarjal s tehniko, saj me je zani-
malo delovanje strojev in električnih 
naprav. Včasih sem s pomočjo očeta v 
kakšen stroj ali napravo tudi pogledal, 
kako deluje, in to mi je bilo v veliko 
veselje. Tako sem se tudi po osnovni 
šoli vpisal na strojno tehniško šolo v 
Velenju in nadaljeval študij v Mari-
boru na visoki tehniški šoli, ki je žal 
nisem dokončal. Pred tremi leti sem se 
vpisal tudi na Višjo strokovno šolo Ce-
lje, smer strojništvo, in v rednem roku 
opravil vse izpite ter sem v zaključni 
fazi pisanja diplomske naloge.
 na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Ko vzpostaviš pristen in spoštljiv 
odnos s svojimi sodelavci in se dobro 
počutiš v sredini, kjer delaš, ter vidiš, 
da uresničuješ zastavljene cilje, kot 
to od tebe pričakujejo, si zadovoljen. 
Seveda uporabiš vse svoje znanje in 
veščine, da cilje dosežeš ter se glede na 
vsebino nalog tudi nenehno izobražu-
ješ. Zelo pomembno je, kako so naloge 
definirane, da točno vemo, kaj in kako 
moramo narediti, da so rezultati pravi. 
Imam veliko srečo, da imam dobrega 
vodjo, ki je spoštljiv do svojih sode-
lavcev, nas zna motivirati in pravilno 
usmerjati. Seveda se zanesem tudi na 
svojo intuicijo in inovativnost. 

 kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate?
Zelo rad se ukvarjam z glasbo in 
različnimi športi, postorim kaj okoli 
hiše in rad sem v veseli družbi. Sem 
velik ljubitelj narave in zelo zvedav, rad 
potujem, raziskujem ter navezujem 
nova prijateljstva. Kadar nič ne delam, 
zelo uživam.
 katero besedo bi pripisali sebi: 
reklamacija, kulinarika, reinkarnaci-
ja, rekreacija? In zakaj?
Vsekakor ne reklamacije, ostale tri 
pa bi zapisal kar vse. Zelo rad imam 
dobro hrano, rad poskusim tudi 
kaj novega in seveda brez dobrega 
vina tudi ne gre. Nisem materialist, 
duhovno področje mi veliko pomeni, 
saj nas rast na duhovnem področju 
nenehno bogati z novimi spoznanji. 
Materialni svet je seveda potreben za 
spodobno življenje, vendar se pravo 
bogastvo skriva v naši duhovni rasti. 
Kot aktiven športnik v mladih letih 
tudi sedaj ne morem brez rekreacije, ki 
je sestavni del vikendov in dopustov.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile 
sanje?
Moje sanje so se uresničile pred 
devetimi leti, ko sva se z ženo iz mesta 
preselila v idilično vasico v majh-
no hiško blizu Velenja. Živiva sredi 
neokrnjene narave ob gozdičku, ki 
nama nudi veliko užitkov, saj koristiva 
njegove plodove, srečujeva divjad, 
poslušava pesem ptic in v zvezdnatih 
nočeh poslušava tišino. 
 v kateri kulturni ustanovi vas 
lahko največkrat srečamo?
Največkrat me lahko srečate v Domu 
kulture v Velenju, saj imam gledališki 
abonma, večkrat pa grem tudi v Can-
karjev dom, Slovensko filharmonijo 
v Ljubljani in gledališče v Mariboru. 
Zelo uživam v komedijah, odrskih po-
stavitvah slovenskih avtorjev, operah, 
jazzu in na rock koncertih. Sem velik 
oboževalec kitarista in pevca Carlosa 
Santane. Kot bivši član Okteta TEŠ 
imam zelo rad slovensko pesem, s 
katero smo z več nastopi na turneji po 
Avstraliji zapeli našim rojakom, kar je 
bilo zame nepozabno doživetje.
 Čim več daješ, tem več imaš. se 
strinjate?
Veliko zadovoljstvo je, ko lahko poma-
gaš nekomu, ki je v stiski, pa ne samo 
takrat, nenehno se trudim, da s svojim 
sodelovanjem pomagam ljudem 
okoli sebe in imam do njih korekten, 

spoštljiv odnos. Res je pravo bogastvo, 
ko imaš kar zajeten krog prijateljev in 
znancev.
 kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni?
Predvsem so zame zelo pomembni 
moja družina, zdravje in možnost, 
da lahko skozi delo izpolnim svoje 
življenjske cilje, sem ustvarjalen in ko-
risten. Moja hčerka Vita mi je v veliko 
veselje. Z ženo se kar stopiva, kadar 
vzame v roke kitaro in nama zapoje. 
Zelo radi hodimo na izlete, dopuste 
in se ukvarjamo s športom. Skratka 
imamo veliko skupnega in smo srečni.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Kar je zelo pomembno, sem večinoma 
dobre volje, sem delaven in poskušam 
biti inovativen, ustvarjalen na vsakem 
koraku. Sem vedno odprt za komu-
nikacijo in sprejemanje novosti. Ne 
maram izkoriščanja, zahrbtnosti in 
egoizma ter plehkih, neutemeljenih 
izjav. 
 kaj bi spremenili pri sebi?
Človek se mora v življenju nenehno 
prilagajati trenutnim situacijam, kar 
pomeni, da se nenehno spreminja-
mo, kar pravi tudi pregovor: »Samo 
spremembe so večne!« Pomembno 
je, da pri teh spremembah ostanemo 
pozitivne osebnosti in ne poskušamo 
plavati proti toku življenja.
 kateri moto vas spremlja skozi 
življenje?
Človek se nenehno uči in pride do 
različnih spoznaj. Kot mojster borilnih 
veščin sem velikokrat izkusil na sebi 
fizično silo, za katero velja, da je naj-
bolje, da se sprosti nekje drugje, ne na 
tebi. Zelo podobno je v življenju, vsa-
kodnevno smo izpostavljeni različnim 
pritiskom, ki jih s svojimi veščinami in 
znanjem poskušamo obvladati. Zato 
je moj življenjski moto: »Popusti, da 
zmagaš!«

NA OBISKU
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SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

RGP Velenje pridobil delo v 
Žirovskem Vrhu
RGP Velenje je uspešno pridobil delo na tržišču, in sicer sanacijo podgradnje in izvedbo drenažnih 
vrtin v drenažnem rovu pod odlagališčem Boršt v Žirovskem Vrhu. Čeprav je Rudnik Žirovski Vrh še 
vedno v fazi zapiranja, ostajajo vitalni deli podzemnega sistema, ki jih bo treba stalno vzdrževati v 
obratovalni funkciji.

Drenažni rov je bil zgrajen leta 1995. 
Njegova osnovna naloga je znižati ra-
ven hribinske vode pod odlagališčem 
in s tem povečati globalno stabilnost 
jalovišča. V razmeroma kratkem času 
po izvedbi drenažnega rova so se 
pokazale razpoke v betonski oblogi. 
Prišlo je do zamika podgradnje in s 
tem zmanjšanja svetlega profila pro-
ge. V skladu s sanacijo podgradnje 
smo pristopili tudi k izvedbi šestih (6) 
drenažnih vrtin za nižanje hribinske 
vode.
Sanacija drenažnega rova je bila izve-
dena v dolžini 20 m. Pri tem je bilo 
potrebno prvotno betonsko oblogo 
zaradi delne porušitve v boku, stropu 
in tleh odstraniti v celoti in izdelati 
novo podgradnjo po sistemu torkret 
betonov in uporabi armaturne mreže. 

Lokacija drenažnega rova in odlagališča Boršt

Priprava vrtalne garniture za vrtanje
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Golf Rabbit in Polo Bunny. Bogato opremljena po izjemni ceni.
Skočite do najbližjega salona z vozili Volkswagen in odpeljite bogato opremljen Golf Rabbit že za 13.980 EUR. Izbirate lahko 
med bencinskim 1.2 TSI 105 KM (77kW) ali dizelskim 1.6 TDI 90 KM (66kW) motorjem. Bogato opremljen Polo Bunny vam je na 
voljo že za 10.480 EUR.  Odločite se lahko za bencinski 1.2 70 KM (51kW) ali dizelski 1.2 TDI 75 KM (55 kW) motor. 

Pohitite, število vozil je omejeno.

Kombinirana poraba goriva: 3,8−5,8 l/100km. 

Emisije CO2: 99−134 g/km. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

VWoglasRabbitBunny_198x137dealer.indd   1 17.3.11   15:27
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Za potrebe dreniranja hribinske 
vode iz območja plazišča in širšega 
območja, ki napaja plazišče, sta bili 
v drenažnem rovu izdelani dve pahljači 
drenažnih vrtin. Obe pahljači drenažnih 
vrtin se nahajata na koncu drenažnega 
rova, preden se le-ta razcepi na levi in 
desni krak. Prva pahljača obsega dve 
drenažni vrtini DV1 in DV2, druga pa-
hljača pa štiri drenažne vrtine DV3, DV4, 
DV5 in DV6. Med omenjenimi vrtinami 
je bila vrtina DV1, ki je dolga 160 m, 
vrtana rotacijsko na jedro, medtem ko so 
bile ostale vrtine vrtane udarno rotacij-

sko brez jedrovanja. Skupna dolžina 
vrtin je 490 m. 
V izvrtane vrtine smo vgradili plastične 
filtrske cevi, ki zajemajo in kontrolira-
no odvajajo hribinsko vodo na ustje 
vrtine in od tam po plastičnih ceveh v 
odvodnjevalni kanal. Vsa vrtalna dela 
je izvajala usposobljena ekipa vrtalcev iz 
Premogovnika Velenje, in sicer z vrtalno 
garnituro DIAMEC 262.
Vse vrtine so za potrebe monitoringa 
opremljene z merilci pretoka vode. 
Za ustrezno izvajanje meritev je bilo 
treba zagotoviti, da je bila odvodna 

5. SREČANJE PRESELJENIH Z OBMOČJA RUDARJENJA 
PREMOGOVNIKA VELENJE 
že tradicionalno srečanje preseljenih z območja rudarjenja Premogovnika velenje v gaberkah 
bomo letos pripravili sočasno s slovesnim odprtjem tamkajšnje prenovljene cerkve. 

Srečanje prebivalcev nekdanjega spodnjega dela Gaberk, Družmirja, Šoštanja, Prelog, Metleč in Pesja, ki so se 
morali zaradi posledic rudarjenja preseliti v druge kraje, bo tokrat v nedeljo, 21. avgusta 2011.
O programu družabne prireditve vas bomo obvestili naknadno.

Kulturnica Gaberke

cev v območju merilca vedno popol-
noma zalita, ker je bilo delo izvedeno 
po principu sifona. Prav tako so 
morale biti dovodne cevi v merilec in 
odvodne iz njega prilagojene zahte-
vam merilca.
Tako sanacijska dela v drenažnem 
rovu kot vrtalna dela so bila opravlje-
na v skladu s pričakovanji naročnika 
del. Ob tem pa smo pridobili že nov 
posel – sanacijo rova na omenjenem 
področju Žirovskega Vrha, s katero 
začnemo v sredini maja letos.

Marko Ranzinger

Avtocenter Meh, d. o. o.
Koroška cesta 7d, 3320 Velenje, telefon: 03 896 8517, www.avtocenter-meh.si
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In tako se nas je poln avtobus potni-
kov, med njimi je bilo 37 stanovalcev, 
v četrtek, 12. maja, odpravil na pot. 
Napovedan je bil čudovit majski dan 
in tak je vztrajal do konca. Dvourna 
vožnja na Gorenjsko – proti Brezjam, 
Bledu in Radovljici, ki so bili naši 
cilji – je ob klepetu in poslušanju 
podatkov o Sloveniji ter krajih, mimo 
katerih smo se vozili, hitro minila. 
Na prvem cilju nas je v svoje zavetje 
sprejela Marija Pomagaj, cerkev v 
največjem slovenskem romarskem 
središču, ki je v duhovno tolažbo 
sprejela že tudi več 
desettisoč romarjev in vernikov v 
enem dnevu. Tokrat nas je bilo vseh 
skupaj le kakšnih 200 in smo imeli 
dovolj prostora za ogled okolice, 
cerkve in umirjeno molitev. Pri maši 
smo se priporočili predvsem za 
zdravje in dobro počutje ter ob tem 
pomislili tudi na vse naše prijateljev v 
PV Zimzelenu, ki niso mogli z nami.
Potem pa smo se odpeljali do tudi v 
svetovnem merilu najbolj poznanega 

Odločitev je padla – gremo 
na Brezje
Stanovalci PV Centra starejših Zimzelen so v pogovorih, kam bi se odpravili na spomladanski izlet, 
že večkrat izrazili željo, da bi si radi ogledali Brezje na Gorenjskem. Kljub pomislekom, da bi bila 
vožnja na Brezje za nekatere morda predolga in prenaporna, se jih je med tremi predlaganimi kraji 
za majski izlet največ vpisalo za izlet na Brezje.

slovenskega kraja – Bleda. »Otoček 
sredi jezera, gori pa cerkvica. Na sivi 
skali grad stoji, ej, Bled, prekrasen 
si!« pravi pesem in Bled se nam je res 
pokazal v vsej svoji lepoti. 
Zapeljali smo se po obrežju, izvedeli, 
da je blejski grad najstarejši slovenski 
grad, ki v maju praznuje 1000. rojstni 
dan, in kako je Švicar Arnold Rikli 
začel leta 1855 razvijati zdraviliški 
turizem na Bledu. 
Poleg uživanja naravnih lepot pa nam 
je predvsem prijal počitek ob kavici 
in blejskih »kremšnitah«. Ta užitek 
bi nam ostal še v lepšem spominu, 
če nam strežno osebje v restavraciji, 
ki posebej slovi po blejskih kremnih 
rezinah, ne bi dalo občutka, da smo 
jim bili odveč. Naveličani, neprijazni, 
počasni so nas sicer postregli, a obču-
tek, da so tuji, petični gostje cenjeni 
bolj kot domači, je ostal.
Toda nismo veliko razglabljali o tem, 
saj so nas želodci že opozarjali, da je 
čas za kosilo. Zanj smo se dogovorili 
v Domu dr. Janka Benedika v Ra-

dovljici in tukaj so nas zelo prijazno 
sprejeli. Pri vhodu nas je pričakalo 
nekaj zaposlenih in stanovalcev, ki 
so počivali na klopcah pred domom, 
posebej razveselil pa nas je gospod, ki 
je ob našem prihodu veselo zaigral na 
harmoniko.
Prijazno so nas pospremili v veliko 
jedilnico in postregli z zelo okusnim 
kosilom. 
Tako okrepčani smo se zmogli vračati 
proti domu. Dve urici sta znova mini-
li v klepetu, kljub utrujenosti pa nam 
vtisi niso dali zadremati. Za to je bil 
čas kasneje.
12. maj, dan našega izleta, je bil dan 
sv. Pankracija, prvega izmed »ledenih 
mož«, ki je po legendi tudi simbol 
vztrajnosti. S takšno dobro popotnico 
se ni moglo iziti drugače, kot da smo 
se imeli zelo lepo. Zvečer smo se vrni-
li utrujeni, a polni lepih doživetij in z 
izpolnjeno željo. 

Diana Janežič

Za spomin skupinski posnetek pred cerkvijo Marije Pomagaj na Brezjah

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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Šparglje so predniki sprva uporabljali 
le za zdravilo, za posebne goste so 
kot izraz naklonjenosti pripravili celo 
kopel iz špargljev. Kulinarično jih je 
še najbolj povzdignil Ludvik XIV. Da 
bi jih lahko užival celo leto, je svojim 
vrtnarjem naročil, da so jih gojili v 
steklenjakih. Morebiti zato, ker se je 
špargljev že takrat držal sloves, da 
so odličen afrodizijak, zato so veliki 
francoski ljubimci večer pred poroko, 
verjetno tako na skrivaj, pojedli tudi 
do tri obroke te čudežne bilke.

Poznamo več vrst 
špargljev
Šparglji so ena izmed prvih spo-
mladanskih rastlin, rastejo od aprila 
in vse do junija. Poznamo gojene 
oziroma zelene in divje oziroma bele 
šparglje ali beluše. Najbolj poznan 

Šparglji so cenjene bilke že 
več kot 3000 let
Šparglje, nekateri jih imenujejo tudi beluši, so že pred 3000 leti radi uporabljali stari Kitajci, nato 
pa, kot je to v kulinariki že skoraj pravilo, Egipčani, Grki, za njimi še Rimljani in tako na koncu 
prejšnjega tisočletja seveda tudi mi. 

je zeleni oziroma gojeni špargelj. 
Poznamo tudi več podzvrsti špargljev. 
Posebni in redkejši so vijoličnozeleni 
ali vijoličnobeli šparglji, ki so se upo-
rabljajo za specialne jedi. Bel beluš 
je bele barve zaradi pomanjkanja 
klorofila, saj raste v zemlji in je ves 
čas obsut. Gojeni špargelj ima mnogo 
več vitaminov in mineralov kot beli, 
razlog je v izpostavljenosti svetlobi 
in zraku. Beluši rastejo predvsem na 
Primorskem, v Istri in Dalmaciji. So 
bolj aromatični, izrazitejšega okusa in 
težje dostopni za nabiranje.

Zakladnica mineralov in 
antioksidantov
Šparglji, znani po izredni zdravilno-
sti in hranljivosti, vsebujejo veliko 
vitaminov A, B, C in E, mineralov, 
kot npr. fosfor, železo in veliko 

antioksidantov. So odlična dietna 
prehrana, saj vsebujejo veliko vode 
in posledično čistijo ledvice, menda 
celo raztapljajo ledvične kamne. V 
ljudskem izročilu so pomembni pred-
vsem, ker naj bi čistili kri in pomagali 
pri obolenju sečil. Šparglji so zelo 
nizkokalorična vrtnina, saj ima 100 g 
špargljev le 75,3 kJ (18 kcal).
V zgodovini poznamo špargelj kot 
plemenito zelenjavo, saj je bila do-
stopna samo bogatejšim slojem ljudi. 
V Sloveniji poznamo šparglje šele od 
leta 1990. Leta 1999 so se predelo-
valci špargljev združili v Združenje 
predelovalcev špargljev Slovenije, ki 
sedaj šteje cca. 60 ha registriranih polj 
v Sloveniji. Zanimiv je naslednji po-
datek: največ špargljev pojejo Švicarji 
1,6 kg na prebivalca, Nemci 1,2 kg, 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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Slovenci pa komaj 0,1 kg na prebival-
ca na sezono. 

Šparglji v Restavraciji 
Jezero 
V Restavraciji Jezero v mesecu maju 
ponujajo raznovrstne jedi iz špargljev, 
predvsem zaradi izredne zdravilne 
vrednosti svežih špargljev. Gostom 
ponujajo paleto različnih okusov 
špargljevih jedi, in sicer od hladne 
predjedi, juhe vse do tople predjedi, 
glavnih in ribjih jedi, solate in sladice 
s šparglji. Dobavitelj gojenih špargljev 
je kmetija Mešelj Globačnik iz Lo-
kovice pri Šoštanju, ki je bila izbrana 
zaradi dnevno sveže oskrbe. Celotno 
osebje kuhinje v Restavraciji Jezero 
ponovno navdušuje gurmane z odlič-
no sestavljenimi jedmi v kombinaciji 

s šparglji.
Za hladno predjed lahko izbirate 
med hobotnico z jagodami in šparglji 
ali šparglji s čemaževim pestom. Po 
kremni špargljevi juhi s čemažem 
lahko postrežejo s toplimi predjedmi, 
kot so domači krompirjevimi njoki s 
čemažem, gratiniranimi špargljevimi 
štruklji ali gratiniranimi šparglji s 
sirom in slanino.
Glavno jed lahko izberete med be-
efsteakom s šparglji, mladim krom-
pirjem in čemažem, filejem postrvi 
na špargljevi rižoti, telečjim zvitkom, 
polnjenim s šparglji in ajdovo kašo, 
ali žrebičkovo tagliato s šparglji in 
štruklji. Čemaž ali divji česen so v 
Restavraciji Jezero kot dodatek k 
špargljem izbrali zaradi izvrstne kom-
binacije s špargljevimi jedmi.

Za sladico je na voljo pomarančna 
torta s šparglji ali čokoladni žličnik 
s kandiranimi šparglji in omako s 
črnimi tartufi.
Vodja kuhinje v Restavraciji Jezero 
Boštjan Pečečnik za glavno jed pripo-
roča žrebičkovo tagliato s šparglji in 
štruklji, zaradi izredno dobre kom-
binacije zdravega in mladega mesa s 
šparglji kot odličnim afrodizijakom.

Za harmonijo lahko belo 
vino
Harmonijo okusov med vinom in 
šparglji dosežemo z izbiro primerne-
ga vina, ki se najbolj prilega sesta-
vinam špargljevih jedi. K dobrim in 
izbranim jedem v Restavraciji Jezero 
priporočajo tudi dobro vino, ki so ga 
izbrali slovenski sommelieri, saj se 

Kuharski mojster v Restavraciji Jezero Dejan Potočnik
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lepo poda k jedem iz špargljev. To je 
sauvignon iz Radgonskih goric, vino-
rodni okoliš Štajerska, Slovenija.

Z novim kuharskim 
mojstrom novi gurmanski 
užitki
31-letni Dejan Potočnik iz Šoštanja 
je kot kuharski mojster v Restavraciji 
Jezero zaposlen od oktobra 2010. 
Izkušnje si je nabiral na Gradu Tabor 
v Laškem, restavracijah in hotelu 
Štorman, Restavraciji Primorka v 
Strunjanu in v podjetju Deos v Lju-
bljani. Uvedel je že veliko novitet iz 
vrhunske kulinarike, kar je v Resta-
vracijo Jezero pripeljalo številne nove 
goste. Glavni kuharski mojster nam je 
zaupal tudi vrhunski recept za pripra-
vo špargljev v domači kuhinji.
Možnosti priprave jedi s šparglji so 
neomejene. Lahko jih skuhamo na 
klasičen način in ponudimo s katero 
od številnih omak. Dobri so tako to-
pli kot hladni, gratinirani ali v solati. 
Teknejo kot predjed, glavna jed ali 
kot priloga. Kombiniramo jih lahko 
z drugo zelenjavo, mesom, ribami, 
rižem, testeninami, krompirjem in 
še s čim. S šparglji obogatimo doma 
pečen kruh, spečemo špargljev za-
vitek ali torto. In če želimo res nekaj 
posebnega, pripravimo šparglje še za 
poobedek, na primer kot sladoled. 
Kako ugotovimo, ali so 
šparglji sveži? 
»Odrezani del špargljev naj bo gladek 
in svetleč, ob blagem pritisku se poja-
vi na odrezanem koncu sok. Na otip 
naj bo čvrst in ob upogibanju se mora 
zlomiti. Ko podrgnemo dve palčki 
špargljev drugo ob drugo, zaslišimo 
pri svežih špargljih rahel, cvileč zvok. 
Špargljev ne shranjujmo, ampak čim-
prej pripravimo okusno jed. Šparglje 
sicer lahko tudi zamrznemo. Opere-
mo jih in olupimo od vršička proti 
steblu, vendar jih ne blanširamo. Pri 
temperaturi –20 stopinj Celzija jih 
lahko hranimo največ 10 mesecev in 
jih pred kuhanjem ne odtajamo,« je 
postopek priprave na kratko pojasnil 
kuharski mojster.

Priprava špargljev
Za porcijo samostojne špargljeve 
jedi vzamemo na osebo 500 do 600 g 
špargljev, za prilogo jih potrebujemo 
polovico manj. Najprej jih opere-
mo. Nož za lupljenje nastavimo pod 

špargljev vršiček in lupimo navzdol. 
Spodnji del olupimo nekoliko bolj na 
debelo, lesen konček odrežemo. Če 
pripravljamo zelene šparglje, je treba 
olupiti kvečjemu spodnjo tretjino 
stebelca, saj imajo zeleni šparglji 
tanjšo lupino. Če s pripravo čakamo, 
jih zavijemo v mokro cunjo. »Šparglje 
kuhamo v posebnem podolgovatem 
loncu približno 10 minut (zelene 
nekaj manj) v vodi, ki smo ji dodali 
sol, sladkor, limono in nekaj masla. 
Kuhamo jih lahko tudi s koščkom 
kruha, ki vpije grenčine,« priporoča 
Dejan Potočnik.

V juniju na jagode 
»Prilagajamo se trendom vrhunske 

File postrvi na špargljevi rižoti
Sestavine za 4 osebe:
4 fileji postrvi, 3 jajca, 10 dag bele ostre moke, 10 dag belih drobtin, 5 
dag mandljev v lističih, ščep soli, liter olja.
Potek dela
Fileje postrvi operemo, posušimo in solimo. Pripravimo sestavine za 
paniranje: moko, jajca, bele drobtine z dodanimi lističi mandljev. Fileje 
najprej pomokamo v ostri moki, nato položimo v stepeno jajce in na 
koncu v drobtine. Olje segrejemo na 180 stopinj Celzija. Ko ima olje 
želeno temperaturo, fileje ocvremo, v olju jih pustimo toliko časa, da 
dobijo zlatorumeno barvo. Fileje serviramo na špargljevi rižoti, ki jo 
okrasimo z limono in dekoracijo.
špargljeva rižota
Sestavine za 4 osebe:
½ kg zelenih špargljev, 20 dag belega riža, ščep soli, 5 dag masla, 3 dag 
parmezana, 1 dcl sladke smetane.
Potek dela
Šparglje olupimo in jih v vreli vodi blanširamo približno 10 minut, po-
tem jih ohladimo in narežemo na tanke kolobarje. V ponvici raztopimo 
maslo, dodamo riž. Riž zalijemo z vodo, v kateri smo blanširali šparglje, 
in solimo. Ko je riž dušen, dodamo sladko smetano, šparglje in na kon-
cu parmezan. Po okusu lahko, če želimo, dodamo malo belega vina.

Dober tek!

kulinarike, stremimo k sorazmerju 
kvalitete in cene ob estetiki pripra-
vljenih jedi,« je pojasnil Dejan. Z na-
menom izboljševanja in nadgradnje 
ponudbe se kuharski mojster Dejan 
Potočnik še dodatno enkrat tedensko 
izobražuje pri Janezu Bratožu v elitni 
Restavraciji JB v Ljubljani, ki je znana 
kot vrhunska restavracija, saj je na 89. 
mestu svetovno znane San Pellegrino-
ve lestvice. 
V Restavraciji Jezero v juniju pripra-
vljajo mesec jagod, ki slovijo kot staro 
preizkušeno zdravilo proti slabokrv-
nosti in bledici. Ponudili bodo sveže 
jagode na vse načine, kot dodatek k 
jedem ali kot samostojno jed oziroma 
sladico.
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Natečaj Zmagovalna ideja 
2011
Natečaj Zmagovalna ideja je regijsko tekmovanje start-up podjetij za najboljši poslovni načrt, v 
sklopu katerega organiziramo vrsto podjetniških delavnic. Natečaj smo v SAŠA inkubatorju za-
snovali in skupaj s partnerji pričeli izvajati v letu 2008. Z njim želimo motivirati skupine, ki imajo 
poslovno idejo, da jo preverijo skozi pripravo poslovnega načrta z namenom ustanovitve podjetja.

Natečaj zmagovalna ideja je na-
menjen celovitemu spodbujanju 
razvoja podjetniške aktivnosti v 
SAŠA regiji in promociji pomena 
inovativnega podjetništva. Temelji na 
procesu identificiranja inovativnih 
podjetniških idej, nudenju strokovne 
pomoči podjetnikom na delavnicah, 
aktivnemu mreženju v sklopu vseh 
dogodkov natečaja ter izboru, promo-
ciji in nagrajevanju najboljših pod-
jetniških idej in poslovnih načrtov 
start-up podjetij v regiji.
Z natečajem Zmagovalna ideja 2011 
(v nadaljevanju ZI 2011) želimo kot 
subjekt inovativnega okolja SAŠA re-
gije ponovno dokazati, da realiziramo 
naše poslanstvo:

vzpodbujanje podjetništva,•	
ustanavljanje novih podjetij,•	
mreženje, povezovanje.•	

Z natečajem ZI 2011 želimo vzpod-
buditi pozitivno regionalno tekmo-
valno vzdušje in kot subjekt podpor-
nega podjetniškega okolja z drugimi 
organizacijami inovativnega okolja v 
regiji graditi prepoznavno podjetni-
ško usmerjeno regijo Saša.

Sporočilo generalnega 
pokrovitelja natečaja 
ZI 2011 Premogovnika 
Velenje, d. d.
Družbe v Skupini PV bodo v soglasju 
s krovno družbo Premogovnikom Ve-
lenje v naslednjih letih sistematično 
spodbujale podjetniške pobude svojih 
zaposlenih, ki se nanašajo na razvoj 
in trženje novih izdelkov in storitev 
s potencialom doseganja visoke doda-
ne vrednosti.
Komercializacija dobrih idej posa-
meznikov in podjetniških skupin se 
lahko realizira na dva načina, in sicer:

znotraj družb Skupine PV, preko •	
ustanovitve novega hčerinskega 
podjetja, kar bo prispevalo k dvigu 

kakovosti produktnega portfelja 
družb v skupini PV, ali
preko ustanovitve spin-off pod-•	
jetja, kjer zaposleni v podjetjih 
Skupine PV prevzamejo podjetni-
ško pobudo. Podano podjetniško 
pobudo bo PV podprl z možnostjo 
skupnega partnerskega sodelo-
vanja in skupnega prevzemanja 
tveganja v projektu, kjer bo kot 
partner v projektu nudil podpo-
ro najperspektivnejšim idejam. 
Podpora projektom bo na voljo v 
obliki vložka dela oziroma v obliki 
pomoči pri zagotavljanju virov 
financiranja za najem specifičnih 
znanj za realizacijo projekta. 

Na ta način želijo družbe, ki sestavlja-
jo Skupino PV, posredovati sporo-
čilo in spodbuditi svoje sodelavce k 
razvoju novih programov in njihovi 
realizaciji v SAŠA regiji ter jih pri tem 
podpreti, saj verjamejo v inovativni 
potencial svojih zaposlenih. 
Družbe v Skupini PV bodo načrte 
spodbujanja inovativnosti in pod-
jetnosti svojih zaposlenih podprle v 
okviru natečaja Zmagovalna ideja, ki 
je projekt SAŠA inkubatorja. Skupina 
družb PV želi s svojim vzorom na 
področju spodbujanja podjetništva v 
regiji SAŠA k sodelovanju spodbuditi 
tudi druge družbe in posameznike iz 
te regije, da predstavijo svoje ideje in 
si pridobijo kakovostno podporo za 
njihovo uspešno realizacijo.

Prijava na natečaj 
Zmagovalna ideja 2011
Se želite prijaviti? Postopek je eno-
staven.
Prijava Ideje na prvo fazo tekmo-
vanja!
Rok: 9. 9. 2011
Izdelek: izpolnjeni obrazec za opis 
poslovne ideje (dobite ga na naši 
spletni strani)
Za prijavo ideje na prvo fazo tek-

movanja, katerih nosilci bodo lahko 
najboljše ideje javno predstavili na 
podjetniški delavnici forum idej, 
ustanovitev podjetja ni pogoj! Pogoja 
za sodelovanje na forumu idej sta 
izdelan kratek opis podjetniške ideje 
ter oddana formalna prijava ideje 
(predpisan obrazec za opis poslovne 
ideje).

Prijava Poslovnega naČrta 
na drugo fazo tekmovanja
Rok: 28. 10. 2011
Izdelek: poslovni načrt
Orodje za pomoč pri izdelavi PN: 
http://www.tovarnapodjemov.org/
DOKUMENTI/DOKUMENT.
ASP?ID=492#6
vljudno vabljeni k prijavi!

Kdo lahko sodeluje?
Na natečaju ZI 2011 lahko sodeluje 
vsak, ne glede na izobrazbo ali zapo-
slitveni status, in sicer kot posame-
znik ali kreativna skupina z največ 
petimi (5) člani. Prijavi se lahko tudi 
samostojni podjetnik ali gospodarska 
družba.

Kaj pridobite, če se 
prijavite?
Če imate podjetniško idejo oziroma 
novoustanovljeno podjetje z inovativ-
nim produktom in potencialom hitre 
rasti, imate vsaj 6 dobrih razlogov, 
da se nam pridružite. Če se prijavite, 
pridobite:

možnost presoje inovativnosti in 1. 
tržne zanimivosti poslovne ideje,
brezplačne podjetniške delavnice 2. 
in svetovanje za pripravo konč-
nega poslovnega načrta za vse 
finaliste prve faze natečaja,
izkušnje predstavitve pred poten-3. 
cialnimi investitorji,
denarne in praktične nagrade za 4. 
prve tri uvrščene,
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preverjen poslovni načrt,5. 
promocijo v javnosti.6. 

Vse storitve v okviru tekmovanja so 
za udeležence brezplačne!

Pogoji za prijavo na 
tekmovanje natečaja ZI 
2011

Prijavljen poslovni načrt je inova-•	
cija ali kreacija prijavitelja te ideje. 
Za opravljanje svoje poslovne •	
dejavnosti uporablja tehnološko 
zahtevnejšo in naprednejšo tehno-
logijo oz. zahtevnejša znanja.
Izkazovati mora kreativnost in •	
inovativnost, visok tržni potencial, 
potencial rasti, tehnološko svežino, 
dodano vrednost.

S sodelovanjem na tekmovanju prija-
vitelj ideje ne izgubi avtorskih pravic, 
saj vsebina projekta ostane v njegovi 
lasti. Pogoj za izplačilo nagrade je to-
rej ustanovitev podjetja, nove notra-
nje podjetniške organizacijske enote 
oziroma profitnega centra do konca 
marca 2012, če le-to še ni ustanovlje-
no. Organizator si pridržuje pravico, 
da ne podeli nagrade, če noben od 
prijavljenih poslovnih načrtov ne 
dosega meril.

Potek natečaja
Natečaj poteka v dveh fazah. Prva 
faza je namenjena identifikaciji, 
podpori in promociji podjetniških 
idej, druga faza pa je namenjena pod-
pori in izboru najboljših poslovnih 
načrtov regijskih start-up podjetij in 
notranjih podjetniških timov.
1. Faza: ideja, delavnice, forum 
idej
Nadarjene posameznike, ki želijo ali 
so že zagnali svoje inovativno podje-
tje, vabimo na podjetniške delavnice 
po regiji in na predstavitev idej na 
osrednji delavnici, ki smo jo poime-
novali kar Forum idej. Na delavnicah 
in osrednji podjetniški delavnici 
Forum idej bodo sodelovali izkušeni 
strokovnjaki, ki so se tudi sami sooči-
li z izzivi podjetništva. Deležni boste 
praktičnih in uporabnih nasvetov, 
veliko povezovanja, primerov dobrih 
praks, vse z namenom, da odidete z 
dogodkov še z več podjetniške samo-
zavesti in navdiha.
Nosilci kakovostnih podjetniških 
idej, ki jih boste tudi uradno prijavili, 
boste dobili možnost, da svojo idejo 
predstavite na podjetniški delavnici 

Forum idej. Na ta način si lahko 
pridobite kakovostno mnenje o vaši 
ideji. Prijava na prvo fazo natečaja je 
za podjetnike zelo priporočljiva, saj 
boste tako lahko pridobili koristne 
napotke in pomoč sodelujočih par-
tnerjev. 
2. Faza: poslovni načrt, delavnice, 
razglasitev zmagovalca
V drugi fazi bomo v okviru regijskega 
natečaja start-up podjetij na osnovi 
prijavljenega poslovnega načrta in 
osebne predstavitve pred strokovno 
komisijo iskali najboljši poslovni 
načrt in regijsko start-up podjetje, ki 
si bo pridobilo laskavi naziv najbolj-
še start-up podjetje v saša regiji 
za leto 2011 ter bogato nagrado. V 
namen podpore sodelujočim pri pri-
pravi učinkovitega poslovnega načrta 
bomo organizirali brezplačne delav-
nice. Finalistom natečaja bomo nudili 
brezplačno svetovanje pri izboljšanju 
poslovnega načrta.

Prijava na natečaj bo možna najka-
sneje do 9. 9. 2011 in mora vsebovati 
povzetek poslovnega načrta. Elek-
tronski izvod pošljete na e-naslov: 
info@sasa-inkubator.si, 1 tiskan 
izvod povzetka poslovnega načrta ter 
izpolnjeno prijavnico pa je potrebno 
posredovati na SAŠA inkubator, d. o. 
o., Koroška cesta 62 b, 3320 Velenje, 
(pripis za Natečaj »Zmagovalna ideja« 
v regiji SAŠA za leto 2011). 
Zmagovalca tekmovanja bomo sveča-
no razglasili v okviru podjetniškega 
dogodka v mesecu decembru 2011 v 
Velenju.

EKIPA SAŠA inkubatorja, d. o. o.

Napovednik izobraževanj za junij 2011

izobraževalna oblika
seminar za izvajalce praktičnega pouka
individualni tečaj angleščine
dopolnilni tečaj EX zaščite
osnovni tečaj varjenja
nadaljevalni tečaj AutoCAD
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Ker v Premogovniku Velenje štejemo skrb za okolje 
kot eno izmed najpomembnejših vrednot, smo v 
mesecu aprilu v jami Premogovnika Velenje vzpo-
stavili sistem ločenega zbiranja odpadkov. V ta na-
men je bilo po različnih lokacijah v jami namešče-
nih 41 nosilcev zbiralnih vrečk oziroma ekoloških 
otokov, ki omogočajo urejena delovišča. Le takšno 
okolje je predpogoj za kvalitetno izvajanje logistič-
nih procesov v podporo proizvodnji premoga.
Za lažjo preglednost so poleg barvitosti vreč nad 
koši tudi plošče z napisom tipa odpadka, ki ga je 
treba odlagati v posamezno vrečo. V rdeče zbiralne 
vrečke resnično odlagamo samo plastenke ter nji-
hove zamaške in nič drugega. Vso ostalo odpadno 
plastiko (vrečke, vložki čelad, jogurtni lončki …) 
zbiramo v črnih zbiralnih vrečkah skupaj z ostalimi 
odpadki. V zelene zbiralne vrečke zbiramo papir od 
malic, karton ter drugo papirnato embalažo.
Vsi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje mo-
ramo prevzeti svoj del odgovornosti pri doslednem 
ločevanju odpadkov. Prepričani smo, da so rudarji 
ekološko precej osveščeni. Vse odgovorne osebe za 
nameščanje in prestavila nosilcev naprošamo, da 
to dosledno izvajajo. Pri tem še posebej mislimo 
na pripravska in odkopna delovišča, ki se v jami 
prestavljajo. Polne zbiralne vrečke čim prej odstra-
nimo in jih nadomestimo z novimi, ki jih dobimo v 
jamskem skladišču.
Podjetje Karbon zbrane odpadke prevzame in po-
šlje v reciklažo, prav tako redno spremlja kakovost 
in količino v jami zbranih odpadkov. V primeru 
napačnega odlaganja odpadkov se pojavijo težave 
pri reciklaži. 
Premogovnik Velenje je urejeno in odgovorno 
podjetje, zato je sistem ločenega zbiranja odpadkov 
še kako dobrodošel, saj nam v jami prinaša urejeno, 
čisto in zato bolj varno delovno okolje. Poleg tega 
posredno ohranjamo naravo čistejšo, saj odpadke, 
primerne za reciklažo, v ta namen tudi oddamo. 
Srečno!

Benjamin Sever 

Sistem ločevanja 
odpadkov v jami je v 
polnem teku

Redna letna skupščina 
Društva inženirjev 
in tehnikov Skupine 
Premogovnik Velenje
v torek, 12. aprila, je bila v 
vili široko redna letna skup-
ščina društva inženirjev in 
tehnikov skupine Premogov-
nik velenje. letošnja skupščina, pod vodstvom 
Marijana lenarta, ni bila volilna in je stekla hitro 
ob začetnem poročilu Upravnega odbora o delu 
društva v minulem letu, ki ga je pripravil predse-
dnik dIt Ivan Pohorec, ter poročilu nadzornega 
odbora, ki ga je pripravil mag. Marjan kolenc.

Kot je v navadi, smo člani DIT najprej prisluhnili 
predavanju, ki je bilo tokrat potopisno, pripravil pa 
ga je naš sodelavec Matija Rovšnik. S predavanjem 
»Južna Afrika«, ki jo je obiskal ob koncu lanskega 
leta, nas je predavatelj popeljal na skrajni jug »črne 
celine« na način, kakor je sam spoznal deželo, ki 
smo si jo zapomnili kot gostiteljico lanskega sve-
tovnega nogometnega prvenstva. Poznamo pa jo 
seveda tudi po neslavni zgodovini rasne diskrimi-
nacije, bogatih nahajališčih rud, dobrih vinih in še 
in še ... Naše znanje je Matija obogatil s posnetki ter 
jedrnatimi komentarji o poteh med ljudmi, naravo 
in običaji. 

V nadaljevanju je predsednik DIT predstavil tudi 
okvirni program aktivnosti DIT za prihodnje leto.
V maju in juniju letos sta planirana strokovno pre-
davanje ter strokovna ekskurzija. Dogodki društva 
DIT se bodo nadaljevali v mesecu septembru, ko 
bo organiziran teniški turnir s spremljevalnimi 
aktivnostmi. Jeseni bomo pripravili tradicionalni 
kostanjev piknik, predvidoma dve strokovni preda-
vanji ter strokovno ekskurzijo v času Martinovega 
praznika. 
Ob prazniku svete Barbare se bomo člani DIT zbra-
li v začetku decembra na srečanju ob zaključku leta, 
kjer bomo predstavili sodelavce, ki so v minulem 
letu pridobili visoko stopnjo izobrazbe. V začetku 
leta 2012 bomo organizirali še po eno strokovno in 
eno poljudno predavanje, ki bo zaokrožilo dogod-
ke, ki jih bo organiziral odbor DIT v prihajajočem 
letu do naslednje skupščine.

Večer smo nadaljevali z okusno pogostitvijo v kleti 
Vile Široko, kjer smo ob sproščeni debati obudili 
številne utrinke, ki se jih je na dogodkih DIT-a 
nabralo že precej.

DIT, Sergej Jamnikar
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Uspešna sejemska 
predstavitev Muzeja 
premogovništva Slovenije
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Muzej premogovništva slovenije se je v času od 
12. do 15. aprila predstavljal na celjskem sejmišču 
v okviru strokovnega sejemskega četverčka, ki ga 
sestavljajo 9. sejem PlagkeM, 5. sejem graF 
& PaCk, 11. sejem ForMa tool in 4. sejem 
lIvarstvo. 
Sejem je obiskalo več kot 11.000 obiskovalcev, kar dokazu-
je, da so tovrstne sejemske predstavitve še kako dobrodo-
šle. Obiskovalci sejma so bili poleg domačih tudi številni 
tujci, tako iz držav Balkana (BiH, Hrvaška, Srbija) kot tudi 
EU (Avstrija, Češka, Francija, Italija, Nemčija). 
Muzej premogovništva Slovenije se je predstavljal v dvora-
ni, kjer je bilo predstavljeno Livarstvo. Med pomembnejše 
porabnike premoga v 19. stoletju lahko prištevamo števil-
ne kovačnice, glažute in zametke različnih industrijskih 
panog. Mnogi od teh obratov so nastajali prav ob ležiščih 
premoga. Tudi začetki rudarstva so bili povezani s kovač-
nicami in livarnami, saj so rudarji uporabljali predvsem 
ročno orodje, kasneje pa tudi podporje iz železa. 
Namen predstavitve na sejmu je bil predstaviti premo-
govništvo, rudarja in njegovo ročno orodje na čim bolj 
avtentičen način. Tako je bilo orodje pritrjeno na jamski 
les, ob njem pa so bili zapisana stara rudarska imena. V 
ozadju so bile nameščene slike rudarjev avtorja Iva Avber-
ška s starimi poimenovanji, npr. šahthajer. Tudi fotografija 
Mirana Beškovnika, ki prikazuje najnovejše »čelo«, je 
ponujala pregled v zelo hiter razvoj premogovništva v 

sedanjem času.
Na predstavitvenem panoju smo prikazali tudi razvoj pre-
mogovniške dejavnosti, kot jo je mogoče videti v našem 
muzeju. 
Za še pestrejšo animacijo obiskovalcev je poskrbel naš 
Ligi, maskota, ki je navduševala predvsem mlajše, a tudi 
starejši niso ostali ravnodušni. Obiskovalci so lahko kupili 
tudi muzejske premogovniške spominke. Pohvaliti mora-
mo tudi osebje muzeja, ki je z energijo in sproščenostjo 
navdušilo marsikaterega obiskovalca, tudi ob simboličnem 
skoku s soda.
Sodelovanje na takšnih sejmih je zelo dobra priložnost za 
pozitivno promocijo premogovniške dejavnosti, hkrati pa 
lahko ljudi seznanimo z našo ponudbo in jih povabimo na 
pravo podzemno pustolovščino.

Srečno!

Muzej je odprt od torka do nedelje od 8.30 do 17. ure 
(zadnji vhod v jamski del muzeja ob 15.00) in
vsak prvi četrtek v mesecu od 11.30 do 19.30 (zadnji 
vhod v jamski del muzeja ob 18.00).
Vstop v jamski del muzeja je dovoljen otrokom nad 4. 
letom starosti; ob ponedeljkih je muzej zaprt.
Prosimo, da svoj obisk najavite na telefon 03 587 09 97. 
Muzej premogovništva Slovenije
Koroška cesta – Stari jašek | 3320 VELENJE | +386 
(0)3/587 09 97 | http://www.rlv.si/muzej | trgovina@rlv.si
GPS: N 46 22.344E 15 05.907



30

V Muzeju premogovništva 
Slovenije v Velenju na 
ogled razstava Rudarji
Razstava je vrhunec vseh vrhuncev v več kot desetletnem delovanju Muzeja
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v beli garderobi Muzeja premogovništva slovenije so 
11. maja odprli razstavo akademskega kiparja stojana 
batiča z naslovom rudarji, za katerega je avtor razstave 
leta 1960 prejel Prešernovo nagrado. ljubitelje ume-
tnosti sta nagovorila direktor Premogovnika velenje dr. 
Milan Medved in vodja muzeja stojan špegel. o avtorju 
in njegovih delih je spregovorila njegova hči in umetno-
stna zgodovinarka jerneja batič.
Delo akademskega kiparja Stojana Batiča je oblikoval 
njegov naravni dar, ki ga je kot odličnega risarja vodil h 
kiparstvu. V veliki meri so ga oblikovale tudi okoliščine, 
v katerih je odraščal, saj je sin rudarskih revirjev. Velja za 
najbolj prepoznavnega slovenskega likovnega umetnika, 
ki je ustvarjal na rudarsko tematiko. Razstavljene skulp-
ture prikazujejo podobo delovnega človeka, dostojanstvo 
njegovega bivanja, trdoto in lepoto njegovega dela. Gre za 

odnos človeka do rudnika in vpliv rudnika na človeka. Po-
leg skulptur iz lignita so na ogled tudi skulpture rudarjev 
iz brona.
Svoje doživljanje avtorjevega ustvarjanja in stil njegovega 
ustvarjanja skozi čas je predstavila umetnostna zgodo-
vinarka in hči jerneja batič. Poudarila je, da je v več kot 
petdesetih letih ustvarjanja, predvsem v bronu, kot tudi v 
lignitu, kamnu in steklu, avtor ustvaril obsežen opus, 38 
samostojnih razstav in 86 skupinskih razstav doma in v 
tujini.
vodja Muzeja premogovništva slovenije stojan špegel je 
nanizal nekaj poudarkov o avtorjevem delu: »Kipi predsta-
vljajo razmerje rudar – rudnik, v njih se kaže moč vztraj-
nosti in povezava z naravo, poudarjajo notranje bistvo dela 
in življenja rudarjev«. Ob koncu je dodal: »Stojan Batič je 
s svojim ciklom dal poseben pomen rudarjem, saj se jim je 
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približal še bolj poglobljeno, kot so mogli sami izreči.«
direktor Premogovnika velenje dr. Milan Medved se 
je v svojem govoru dotaknil povezave med razstavljenim 
ciklusom in Premogovnikom Velenje. »Lignit se je na 
nek način vrnil na prvotno mesto, saj so v prvi polovici 
šestdesetih let prejšnjega stoletja rudarji v velenjskem pre-
mogovniku za Stojana Batiča odkopali večje kose lignite, 
iz katerih je nastal razstavljeni ciklus.« Dodal je še, da 
»postavitev ciklusa Rudarji pomeni vrhunec vseh vrhun-
cev v skoraj 12-letnem delovanju Muzeja premogovništva 
Slovenije.« Spodbudil je umetnike, naj še naprej ustvarjajo 
iz premoga, iz lignita, ki je star 2,5 mio let. »Prepričan 
sem, da bo Premogovnik Velenje v tako dobri kondiciji, 
kot so te skulpture tudi še po pol stoletja, tudi še čez 50 let 
ob nadaljevanju rudarjenja v Šaleški dolini.« Ob koncu se 
je zahvalil Zasavskemu muzeju Trbovlje, od koder je veči-
na skulptur, in družini Batič za sodelovanje in pomoč pri 
postavitvi razstave. S kulturnim programom je navdušil 
Rudarski oktet Velenje, ki je posebej za to priložnost izbral 
pesmi z rudarsko tematiko.
Razstava bo na ogled do 24. junija 2011.
Več informacij: Stojan Špegel, Vodja Muzeja Premogovni-
štva Slovenije, 041-782-692

Akademski kipar Stojan Batič
Kipar stojan batič (rojen leta 1925 v Trbovljah) je študij 
kiparstva končal s specialko leta 1951 v Ljubljani. Poleg 
profesorjev Borisa Kalina in Frančiška Smerduja je nanj 
vplivalo predvsem izpopolnjevanje pri kiparju Ossipu 
Zadkinu v Parizu.
Ob ateljejskih formatih, za katere je motiviko pretežno 
črpal iz zakladnice antičnega sveta oziroma slovenskih in 
evropskih mitov in legend, njegov opus obsega številne 
monumentalne spomenike NOB, parkovne plastike in 
fontane, po katerih ga širša javnost tudi najbolje pozna. 
Dela je predstavil na številnih samostojnih in skupinskih 
razstavah doma in v tujini.
Razstava leta 1952 v Mali galeriji v Ljubljani je njegov prvi 
umetniški nastop v javnosti, kot sam temu pravi: "Vrgel je 
klobuk v areno." Vendar izraz najde šele ob koncu 50. let 
po študiju v Parizu. Ustvari Harlekina na konju. Harlekin 
na konju je bil tisti, ki mu je dajal moč, da se ni ustavil ob 
negativnih kritikah na partijskem kongresu v Ljubljani 
zaradi skulpture Urške in Povodnega moža na Gospodar-
skem razstavišču v Ljubljani, niti ga v njegovi ustvarjalnosti 
niso ustavile demonstracije občanov ob postavitvi miljnega 
kamna v Logatcu, ko je prekinil s tradicijo realsocialistične-
ga monumentalnega kiparstva. (Spomenik NOB, Logatec, 
1958) 
Iz Pariza črpa ustvarjalno moč, Italija ga opominja na tra-
dicijo. Sinteza pridobljenih izkušenj, zavezanost revirjem, 
socialni čut oziroma ljubezen do sočloveka ga privedejo do 
ustvarjanja Rudarskega cikla. Za ta dela prejme Prešernovo 
nagrado.
V več kot petdesetih letih ustvarjanja, predvsem v bronu, 
poseben izziv so mu tudi lignit, kamen in steklo, ima za 
seboj izjemno obsežen opus: 37 spomenikov, 21 parkovnih 
plastik, 53 oprem poslovnih stavb in prekooceanskih ladij, 
več kot 250 skulptur male plastike, več kot 80 zasebnih 
portretov in 60 javnih portretov.

Ob tem pa še 38 samostojnih razstav in 86 skupinskih, 
doma in v tujini.  Večina tega opusa je nastala v najinten-
zivnejšem obdobju življenja med 30. in 50. letom (1955–
1975).                       Kratko biografijo zapisala Jerneja Batič.

Poudarki v delu Stojana Batiča:
je najbolj prepoznaven likovni umetnik, ki je ustvarjal •	
na rudarsko tematiko,
kipi predstavljajo razmerje rudar – rudnik,•	
avtor vgrajuje rudnik v samo tkivo rudarja, v njem se •	
vidijo rudniške proge, jaški, ki skupaj z gravurami na 
površju telesa ter napetostjo določenih mišic poudarjajo 
notranje bistvo dela in življenja rudarjev,
po drugi strani pa postavlja rudarje ob družino, ženo •	
in otroke, s čimer izpričuje tudi globoko navezanost 
na družino in zavedanje minljivosti ob nevarnostih, ki 
pretijo na delo rudarjev,
v njegovih kipih se kaže moč vztrajanja na določeni poti,•	
poudarja vid in gledanje v notranjo strukturo ter oboje •	
označuje kot poglobljeno doživetje,
opazovalec vidi v kipih nekaj, česar ni moč videti v •	
zunanjem pogledu na rudarje (notranji pogled),
kipi so povezani z naravo in pojavi v njej, predvsem pa •	
avtor sam nikoli ne neha spoštovati človekovega značaja,
kipi se kažejo v povezavi notranja zaznava – zunanja •	
podoba,
pri njem drži načelo, da kdor zna združiti senzibilnost z •	
disciplino in znanjem, se ne spreneveda, ker lahko obli-
ke razporedimo na najrazličnejše načine, velikokrat le-te 
niso točno enakomerno razporejene levo in desno ali 
zgoraj in spodaj ob navidezni osi na risbi ali sliki, vseeno 
pa imamo občutek, da je kompozicija stabilna in da ni 
elementov, ki bi preveč »obtežili« določen del skulpture,
njegovo delo priča, da je za današnji čas, družbo in ra-•	
zumevanje sveta skulptura rudarjev še zmeraj aktualna 
kljub velikemu razvoju tehnologije na tem področju,
motiv: figure posamezno (simbolni pomen), skupinske •	
figure (povezanost, tovarištvo, eden sam ne more opra-
vljati rudarskega dela).

TRETJI POLČAS
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Odličen koncert Pihalnega 
orkestra Premogovnika 
Velenje 180 metrov pod 
zemljo
Zvoki v podzemlju v izjemnem okolju Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju
Zadnji v nizu abonmajskih koncertov Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje v koncertni sezoni 
2010/2011, ki smo ga poimenovali Zvoki v podzemlju, je bil resnično prava glasbena poslasti-
ca. Prvič v zgodovini Premogovnika Velenje smo namreč 12. maja koncert godbenikov pripravili 
v rovih Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju 180 metrov pod zemljo. Vsakdo, ki je že kdaj 
obiskal omenjeni muzej, ve, da je sama organizacija predstavljala izjemen logistični zalogaj, saj ni 
kar tako v rove globoko pod zemeljsko površino spraviti več kot 350 ljudi, kolikor se jih je udele-
žilo obeh koncertov.

Za koncerte sicer zelo nevsakda-
nje okolje se je izkazalo za izredno 
akustično, kar je bil še dodatni čar 
izjemnemu dogodku. Pihalni orkester 
Premogovnika Velenje pod vodstvom 
dirigenta Matjaža emeršiča je kon-
cert pričel s skladbo Janeza Marina 
starejšega Graditeljem Velenja – in 
s katero bolj simbolično pesmijo bi 
lahko pričeli koncert v nedrjih Šale-
ške doline, med rudarji, ki so s svoji-
mi rokami izgradili mesto Velenje, za 
katerega lahko mirne vesti trdimo, da 
je zraslo iz premoga, na premogu in 
zaradi premoga? Glasbeniki so nato 
nadaljevali z izmenjavanjem slo-
venskih in tujih uspešnic, pri čemer 
sta se kot solista predstavila odlična 
gorazd topolovec in sara beriša. 
Koncert smo postavili v prostore, ki 

so še pred desetletjem predstavljali 
tako rekoč domovanje velenjskih 
rudarjev, saj so v tamkajšnjih rovih 
preživeli velik del svojih življenj, zato 
je zelo nostalgično izzvenela tudi 
Privškova legendarna pesem Tam, 
kjer sem doma. 
Prepletenost Premogovnika Velenje 
in njegovega Pihalnega orkestra se 
kaže že več kot 9 desetletij in zato ni 
bilo presenetljivo, da so glasbeniki 
svoj koncert sklenili s Koračnico 
rudarjev, pesmi pa so pritegnili tudi 
številni obiskovalci.
Dirigent Matjaž Emeršič je po kon-
certu povedal: »Že dolgo je v meni 
tlela želja, kako bi se lahko orkester 
predstavil v »nenavadnem« okolju 
ter obenem izvedel dober koncert in 
dogodek za poslušalce. Ko sem pred 

leti gostil glasbene prijatelje, sem 
jih povabil v muzej in ob debati je 
zaživela ideja. Za realizacijo projekta 
gre zahvala Premogovniku Velenje 
in Muzeju premogovništva Slovenije, 
ki sta idejo podprla in tako omogo-
čila, da je v »podzemnem kraljestvu« 
zazvenela glasba Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje.
Glede dogodka lahko rečem, da je 
bil fascinanten, saj je bil orkester 
razdeljen v tri dele. V prvem delu je 
del orkestra pričakal poslušalce in 
jih pospremil v globino z igranjem 
koračnic. Drugi del orkestra je v jami 
pripravil koncert na »koncertnem 
odru«. Ko pa so obiskovalci prišli iz 
muzeja, jih je pričakala ekipa tolkal-
cev s svojim programom. Odkril se 
je t. i. novi »oder«, ki se je izkazal za 
akustičnega in primernega za različne 
dogodke. Verjamem, da bo v priho-
dnje privabljal številne domače in 
tuje izvajalce. Orkester se je pokazal v 
vsej svoji veličini in seveda sem vesel, 
da smo skupaj uspeli pokazati, kako 
narediti dogodek, ki poveže tako zgo-
dovino kot tradicijo, na katero smo v 
orkestru zelo ponosni.«
Prenos koncerta, ki ga je zelo do-
živeto povezoval Drago Karl Seme, 
je potekal tudi v živo preko spletne 
strani Premogovnika Velenje www.
rlv.si, tako da so si ga lahko ogledali 
tudi tisti, ki so ostali brez vstopnic.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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Med 14. in 16. aprilom 2011 je v 
Innsbrucku potekala mednarodna 
konferenca z naslovom Na površju: 
dediščina rudnikov in rudarjenja, ki 
jo je organiziral Center za turizem in 
kulturne spremembe Metropolitanske 
Univerze v Leedsu v sodelovanju z 
Univerzo v Innsbrucku. To je bila do 
sedaj največja konferenca, ki obrav-
nava problematiko rudarjenja in 
rudnikov z družboslovnega vidika. 
Referate je predstavilo 120 udeležen-
cev iz več kot 30 držav, od Kanade do 
Nove Zelandije. 

Glavna tema konference je bila osve-
tlitev problematike zapuščine rudni-
kov in njihov vpliv na življenje ljudi 
v nekdanjih rudarskih skupnostih. 
Prispevki so pokrivali zelo širok spek-
ter vsebinskih področij, povezanih z 
rudarstvom: zgodovino, umetnost, 
kolektivni spomin, jezik, problema-
tiko rudarskih skupnosti, muzeje 
rudarstva, ohranjanje (ne)materialne 
dediščine, izkoriščanje rudarstva v 
turistične namene, načrtovanje in 
preoblikovanja rudarskih področij ter 
politiko rudarstva.
V tematskem sklopu Muzeji rudar-
stva smo predavatelji Višje stro-
kovne šole ŠC Velenje mag. Nataša 
Makovecki, Marko Gams in Mateja 
Klemenčič predstavili prispevek o 
Muzeju Premogovništva Slovenije 
z naslovom Muzej premogovništva 
Slovenije na prehodu med preteklostjo 
in prihodnostjo. 
Namen referata je bil predstaviti 
Muzej premogovništva Slovenije v 
Velenju kot premostitveni dejavnik 
pri povezovanju preteklosti in pri-
hodnosti v našem lokalnem okolju. 
Muzej premogovništva Slovenije črpa 
iz bogate dediščine premogovništva 

Zgodba o Muzeju 
premogovništva Slovenije 
na mednarodni konferenci 
v Innsbrucku

z vsemi svojimi dobrimi in slabimi 
vidiki in to zdaj že počasi izginjajočo 
dediščino ohranja za bodoče rodo-
ve. Pri tem deluje kot pomemben 
dejavnik pri prestrukturiranju nekdaj 
izrazito industrijsko usmerjene in 
ekološko obremenjene skupnosti v 
novo skupnost, kjer bosta poleg indu-
strije pomembna vira dohodka tudi 
turizem in izobraževanje. 
Muzej premogovništva Slovenije je 
na konferenci požel precej zanimanja, 
saj gre za edinstven primer muzeja, 
ki deluje pod okriljem še delujočega 
premogovnika. Veliko pozornosti je 
bil deležen tudi njegov zelo sodoben 
muzeološki pristop. Muzej premo-
govništva Slovenije ne igra samo 
vloge ohranjevalca in razstavljavca 
predmetov iz preteklosti, temveč 
si prizadeva vključiti obiskovalca v 
»zgodbo«, omogočiti obiskovalcu, 
da sam izkusi svet in kulturo rudar-
stva na zelo avtentičen način. Izbira 
pesnika Antona Aškerca s svojim 
slikovitim jezikom kot pripovedoval-
ca zgodbe je še en element, ki naredi 
Muzej premogovništva Slovenije 
edinstven verjetno tudi v svetovnem 
merilu. V kontekst sodobne opredeli-
tve muzeja spada tudi širitev ponudbe 
muzeja, ki vključuje tudi raznovrstne 
kulturne prireditve, delavnice in 
pogostitve.
V primerjavi s tipično usodo rudni-
kov po svetu, kjer sta po prenehanju 
rudarjenja materialni in nematerialni 
svet rudarstva prepuščena posto-
pnemu propadu in pozabi, je zgodba 
Muzeja premogovništva Slovenije 
zgodba o dobri ideji ob pravem času. 
Ob dobrem upravljanju in ekonom-
sko učinkoviti strategiji razvoja lahko 
muzej tudi v prihodnje igra pomemb-
no vlogo v naši skupnosti.

Za gradivo, informacije in napotke 
pri pripravi prispevka se najlepše za-
hvaljujemo Stojanu Špeglu iz Muzeja 
premogovništva Slovenije v Velenju, 
dr. Jožetu Hudalesu iz Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani in Zo-
ranu Pavšku iz Inštituta za ekološke 
raziskave ERICO Velenje.

Marko Gams
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4. junija vabljeni na Mali 
maraton Mozirja 2011

Po uspešni krstni izvedbi Malega 
maratona Mozirja 2010 so se orga-
nizatorji, opogumljeni s številnimi 
pohvalami udeležencev, odločili ta 
praznik tekačev še nadgraditi. MM 
Mozirja 2011 bo še boljši in atrak-
tivnejši. 

Leta 2010 je bilo na MM Mozirja 
prijavljenih 365 tekačev, za letos pa 
organizatorji optimistično napove-
dujejo, da bo število vsaj podvojeno. 
Večina lanskih tekačev je pohvalila 
tako traso kot izvedbo. Pri izvedbi 
je sodelovalo 90 prostovoljcev, ki so 
tekmovalcem razdelili več kot 100 
kilogramov sadja in 1.500 litrov osve-
žilnih pijač.
Udeleženci MM Mozirja bodo 
štartno številko in čip prejeli v več-
namenski ekološki tekstilni vrečki 
(z darili). S tem bi radi tekače še 
dodatno vzpodbudili k odgovornemu 
ravnanju z okoljem. Na prireditvi bo 
poleg podelitve nagrad v treh discipli-
nah in kategorijah potekalo tudi na-
gradno žrebanje z bogatimi dobitki. 
Udeleženci bodo tako imeli možnost 
prejeti npr. športno opremo Salomon, 
oblačila znamke Lisca, edinstveno 

uro in pol trajajočo terapijo iVitalis, 
športno plastenko AquaVallis in še 
vrsto drugih nagrad. Pozabljeni ne 
bodo niti navijači; zanje so pripra-
vljene nagradne igre na spletni strani, 
na prireditvi in nagrada za najboljšo 
navijaško skupino. 
Tako kot lani bo zagotovljeno varstvo 
otrok z animatorji, vzdušje na star-
tno-ciljnem prizorišču bo popestrila 
Zgornjesavinjska godba na pihala. 
Pred startom bo poskrbljeno za 
skupinsko ogrevanje, po teku pa bo 
nagradno žrebanje startnih številk.
Najhitrejša in najhitrejši na 21 kilo-
metrov bosta prejela umetniško sliko 
v vrednosti več sto evrov. Športno 
društvo Mozirje in park cvetja Mo-
zirski gaj sta sklenila dogovor, da bo 
znamenita gredica v obliki mavrice 
v Mozirskem gaju postala Prehodna 
gredica, ki bo posvečena najhitrejši 
tekačici in najhitrejšemu tekaču na 
21-kilometrski razdalji. Ob gredici bo 
nameščena posebna tabla, na kateri 
bosta navedeni imeni najhitrejše 
polmaratonke in najhitrejšega pol-
maratonca. Obiskovalec Mozirskega 
gaja, ki se bo sprehodil ob Prehodni 
gredici, bo zlahka opazil, da je pose-

bej posvečena tekačem. Ob gredici bo 
lahko prebral tudi, kdo je bil najhi-
trejši na zadnjem MM Mozirja in kdo 
so bili zmagovalci preteklih let.
»Sodelovanje z Mozirskim gajem je 
za nas veliko priznanje. Prehodna 
gredica za nas pomeni tudi rast, 
saj bo dobro obiskani park nudil 
dodatno promocijo za naš dogodek 
in tek na splošno,« je zadovoljen 
Robert Brezovnik, član ŠD Mozirje 
in glavni organizator MM Mozirja. 
Organizatorji načrtujejo v zvezi s tem 
tudi poseben protokol. Zmagovalca 
bodo s kočijo prepeljali od cilja MM 
Mozirja do vhoda v Mozirski gaj, od 
koder bosta v spremstvu organizator-
jev, sponzorjev in novinarjev odšla do 
Prehodne gredice, kjer bo slavnostno 
odkritje njunih imen.
Prijavite se direktno na spletni strani 
www.mm-mozirja.com ali si natisne-
te prijavnico (ki jo prav tako najdete 
na spletni strani) in jo pošljite po 
klasični pošti. Prijavnina za mali ma-
raton (21 km) in rekreacijski tek (11 
km) znaša 18 €, za družinski tek (6 
km) pa 15 €. Za skupine z 10 ali več 
člani je cena 15 €. Prijava je na dan 
maratona dražja. Če ima udeleženec 



35

TRETJI POLČAS

Na maratonu bo sodelovalo 
tudi hčerinsko podjetje Pre-
mogovnika Velenje HTZ Ve-
lenje s programom AquaVallis.
S stojnico v startno-ciljni 
areni bodo prisotne seznanili 
s pomenom neoporečne pitne 
vode. Predstavili bodo prodaj-
ni program AquaVallis, pred-
vsem ionizator vode Aqua-
Vallis, ter športno plastenko 
AquaVallis, ki je namenjena 
rekreativnim, profesionalnim 
športnikom, pohodnikom, 
gornikom, saj ima vgrajen mi-
krobiološki filter, ki iz še tako 
umazane vode odstrani viruse, 
bakterije, težke kovine, klor in 
slab okus.
Organizirali bodo tudi 
nagradno igro. Med drugim 
bodo na eni izmed kontrolnih 
točk tekaške proge s pomočjo 
ionizatorja vode AquaVallis 
za osvežitev udeležencem 
maratona zagotovili revitalizi-
rano pitno vodo, da bodo lažje 
prispeli do cilja.
vidimo se torej v soboto, 
4. junija 2011, na 2. Malem 
maratonu v Mozirju.

lastni čip, je prijavnina 3 € nižja.
Ne zamudite zadnjih novic, nasvetov 
in nagradnih iger na njihovi Facebo-
ok strani Mali Maraton Mozirja in 
Twitter-ju @MMMozirja.
Pridite tekači in navijači, navijači ne 
pozabite na fotoaparate. 

Prave prijatelje spoznaš v nesreči
Iz dneva v dan se bodisi na delovnem mestu ali v krajih, kjer živimo, 
srečujemo z nesrečami ljudi, ki jih videvamo, poznamo. Vsaka nesreča, 
ki prizadene koga med našimi sodelavkami in sodelavci, nas še posebej 
prizadene. Na srečo delamo v kolektivu, za katerega so že od nekdaj 
veljali tovarištvo, nesebična pomoč drug drugemu in izjemno velika 
solidarnost. V preteklosti smo znali in zmogli pomagati, ta vrednota pa 
je v nas prisotna tudi dandanes. V medsebojno pomoč verjamemo.
V ponedeljek, 21. marca 2011, dopoldne je požar uničil notranjost 
skoraj nove stanovanjske hiše našega sodelavca Ivana Žerjava, stanujo-
čega v Zavrhu nad Dobrno. Uničena je bila vsa notranjost hiše tako v 
pritličju kot v nadstropju, od dima so bili uničeni tudi stene, stropi in 
vsa oprema: kuhinja, dnevna soba, ostali so brez obleke in obutve. Rešiti 
se je dalo le nekaj malenkosti. 
Odločitev za pomoč je bila intuitivna, na pobudo tako Uprave Premo-
govnika Velenje kot Sindikata Premogovnika Velenje SPESS. Zaposleni 
v Skupini PV smo ponovno dokazali, da znamo pomagati v nesreči, in 
zbrali 5.080 EUR za pomoč v požaru prizadeti družini. 
»V imenu svoje družine se iz srca najlepše zahvaljujem vsem sodelav-
cem in sodelavkam v Skupini Premogovnik Velenje, ki so mi pomagali,« 
je ob izročitvi pomoči dejal močno ganjeni Ivan Žerjav.
Denarno pomoč bo družina porabila za sanacijo komaj zgrajene hiše, 
del pa so takoj namenili tudi za zavarovanje nepremičnine, da se kaj 
podobnega ne bi nikoli več zgodilo. To jim želimo tudi mi!

Hvala vsem in vsakemu posebej
Ob prejeti finančni pomoči se najlepše zahvaljujem vsem zaposlenim v 
Skupini Premogovnik Velenje, Sindikatu Premogovnika Velenje, Aktivu 
RK Skupine Premogovnik Velenje in Upravi Premogovnika Velenje. Še 
posebej iskrena hvala za organizacijo pri zbiranju pomoči Dragu Kolarju 
in sodelavcem v Jamskem transportu za nesebično pomoč pri obnovi hiše. 

Ivan Žerjav z družino 

zahvala 
Zahvaljujem se vsem, ki so si prizadevali za popravilo mojega invalid-
skega vozička in prispevali tudi finančna sredstva.
Tisočkrat hvala Dragu Kolarju – ki se mu za vso njegovo dobroto ne 
bom mogel nikoli dovolj zahvaliti – hvala Sindikatu Premogovnika Vele-
nje in Aktivu delovnih invalidov Premogovnika Velenje.
Iskrena in ogromna je tudi moja hvaležnost do župana MO Velenje Bo-
jana Kontiča, ki je prav tako človek z velik srcem. Hvala vsem in zdravje 
naj vam dobro služi!

hvaležni Ivan Uran
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"Naš Ruda" podira rekorde 
gledalcev
Po velenjski premieri v petek, 6. maja 2011, v Kinu Velenje, kjer so morali film predvajati istočasno 
v veliki in mali dvorani, kar se v njegovi zgodovini še ni zgodilo (o, da bi večkrat bilo tako), so mo-
rali v Gostilni Plazl na Graški Gori v petek, 13. maja, v dvorani sneti okna! Gledalci so dobesedno 
"štrleli" iz dvorane. Nastala je tudi šala, kaj pomeni beseda gneča/"gužva" po novem: spraviti sto 
petdeset ljudi v enega Plazla. In kako je to mogoče? Ja, predvajati se mora film "naš Ruda". Števi-
len obisk so pričakovali in zato načrtovali ogled filma na prostem, vendar je bilo vreme žal za to 
neprimerno. 

Tudi če bi prekle padale
Predvajanje filma na "Rudovi" Graški 
Gori med domačini je bilo praznično 
ter razumljivo še posebej željno pri-
čakovano in tudi ganljivo. "Jaz bi 
prišel tudi, če bi prekle padale," nas je 
pozdravil starejši domačin težkega in 
počasnega koraka. 
Po uvodnih pesmih Graškogorskih 
fantov in pesmi o Rudu, ki jo je za ta 
namen spesnil in prebral njegov so-
šolec iz osnovne šole Martin Pustatič-
nik, je bilo med predvajanjem filma 
slišati veliko vzdihov, komentarjev, 
smejanja, izrazov začudenja. Pa ne 
le od tistih, ki so bili v filmu prika-
zani, temveč tudi od otrok in precej 
mladih, ki so se stiskali čisto spre-
daj. "Naj ga vidi še čim več naših 
otrok!" preberemo misel Sonje in 
Borisa Kolška v knjigi vtisov. In zakaj 
je mladim ta film všeč, izvemo kar od 
njih. Film jim pusti spoznati in odkri-
vati podobe nekdanjega življenja in 
zanimivega Ruda brez vsiljenega raz-
laganja in poučevanja odraslih (sic!). 
In ko je mladi novinar, sicer name-
noma, vprašal Pavlo Krenker, ali so v 
filmu igrali ali je morda delo res pote-
kalo na tak način, se je kar razvnela, 
češ, kaj da si misli – res so delali. Res, 
da takrat za en potek opravila, vendar 
prav tako, na prav enak način kot 
nekoč. In tako trdo so morali delati 
včasih prav vse dni v letu. Svet na 
Graški Gori jim ni prizanašal. Mladi 
tega seveda ne poznajo, morda tudi 
ne verjamejo, sedaj pa bodo to lahko 
videli v filmu, je še poudarila.

Spomin na otroštvo in 
korenine
Ker je filmsko snemanje potekalo kar 
petnajst let, poleg Ruda tega filma 
ni dočakalo še nekaj sodelujočih 

domačinov. Še posebej čustveno so 
zato film spremljali njihovi, sicer tudi 
že starejši otroci, vnuki, tudi prav-
nuki, in marsikateremu se je orosilo 
oko. Ganljivo je ob zaključku odigral 
na harmoniko Rudov vnuk Mitja 
Strmčnik svojemu dediju, sin Ruda 
Strmčnik mlajši pa se je še enkrat 
zahvalil vsem, ki so prišli, in vsem, ki 
so z Rudom uživali v delu in veselju 
ter ga prenašali.
Navkljub gneči, pa morda tudi zato, je 
"Rudov večer" na Graški Gori minil 
v izjemno prijetnem vzdušju, med 
ogromno pozitivne energije, z živah-
nimi pogovori, kar vse je bilo prav 
tako zanimivo kot film sam. "Film 
ima veliko vrednost predvsem zaradi 
odlične predstavitve življenja v teh 
krajih, kar se lahko prenese na vso 
našo Slovenijo. Čim več Slovencev ga 
mora videti, da se nam zbudi spomin 
na otroštvo in na naše korenine" (za-
pisala Sonja in Boris Kolšek v knjigo 
vtisov) ... Že v jutranje ure so srečanje 
sklenili Graškogorski fantje, Drago 

Plazl pa je obljubil, da bo za "naš" na-
slednji celovečerni film zagotovo pri 
sebi lahko sprejel še več obiskovalcev.

Rudova želja je 
uresničena
Tradicija, ki jo je izvajal skupaj z 
domačini, je danes zabeležena in po-
darjena v večnost. 29. maja bo minilo 
leto dni od njegovega zemeljskega 
odhoda, s filmom pa je s svojimi 
ljudmi in svojo Graško Goro zaživel v 
večnost. "Poleg ljudi bo za njim žalo-
vala še mogočna lipa na Graški Gori. 
Trdota življenja se iskri od lepote. 
Lepota je večna, hrepeni po življenju, 
ki nosi nasmeh na ustih odločnih 
in hrabrih ljudi, kakršen je bil naš 
Ruda," so besede družine Plazl ter 
Olge in Martina Pustatičnika, zapisa-
ne v večnost filmske knjige vtisov. 
Avtorji filma pravijo, da so želeli s 
filmom doseči dvojni namen. Ne 
le dostopnost in ohranitev naših 
izročil, ki s pomočjo filmskega medija 
neposredno prihajajo med ljudi, 

Nekateri so gledali "Našega Ruda" kar skozi odprto okno.
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da ga vidijo. Film ljudi tudi aktivira. 
Prehaja v njihova življenja in ustvar-
ja neposredni stik s predniki. Spod-
buja medgeneracijske komunikacije 
in povezanost, kar krepi spoštovanje 
vrednot in našo skupno narodovo 
identiteto. Zato je naš Ruda tudi tako 
zelo naš, slovenski. 
Pri nadaljnji poti želimo filmskemu 
"našemu Rudu" tudi naš "srečno".

Junija v Ljubljani in 
Mislinji
Film je bil predvajan tudi v Slovenj 
Gradcu in Šoštanju, v Ljubljano pa 
prihaja 7. junija (SiTi Teater BTC) in 
v Mislinjo 26. junija. V vseh občinah, 
ki so film tudi finančno podprle (Me-
stna občina Velenje, Mestna občina 
Slovenj Gradec, Občina Šoštanj, Ob-
čina Mislinja in Občina Šmartno ob 
Paki), so se s producentom Studiom 
Mozaik odločili za prost vstop kot da-
rilo vsem ljudem, ki so Ruda poznali, 
in tistim, ki jim je bil blizu on ali dela 
in običaji, ki jih je z domačini oživljal 
in poustvarjal. 
DVD s filmom je mogoče kupiti po 
ceni 11 evrov (video.mozaik@siol.net 
ali 041 69 00 17).
Film so finančno podprli še Premo-
govnik Velenje, ki je večinski pod-
pornik, Inštitut za ekološke raziskave 
ERICo Velenje, Koroški pokrajinski 
muzej, Muzej Velenje, TEŠ, Naš čas 
in BTC CITY v skupnem tretjinskem 
deležu stroškovne cene produkcije 
filma, ostalo je financiral Studio 
Mozaik.

Bojana Planina

Aktiv Rdečega križa 
Skupine Premogovnik 
Velenje ponovno vabi k 
članstvu
V Aktivu RK Skupine PV posebno pozornost posvečamo krvodajalstvu 
in krvodajalskim akcijam, ki so v MO Velenje organizirane v sodelova-
nju s Transfuzijskim centrom Ljubljana in OZ RK Velenje. V zahvalo za 
darovano kri odbor Aktiva RK Skupine PV dvakrat letno poskrbi za po-
delitev priznanj in plaket krvodajalcem v podjetju. Aktiv deluje v okviru 
družb v Skupini PV samostojno, za svoje delovanje ne prejema sredstev 
RK Slovenije in jih vanj ne odvaja.
Vsi vemo, kako dragocena je kri, ki je v nobenem primeru ne moremo 
narediti. Zavedati se moramo, da pri vsaki operaciji, ki jo opravijo v 
naših bolnišnicah, porabijo zelo velike količine krvi. Zato pozivamo vse 
zaposlene, da vsaj enkrat v življenju pomislite, da boste morda tudi vi 
tisti, ki boste potrebovali to dragoceno tekočino. 
S tem zapisom želimo vsem zaposlenim v Skupini PV predstaviti delo 
našega Rdečega križa, ki deluje na prostovoljni bazi in se tudi financira 
zgolj iz članarine, ki jo člani plačamo samo enkrat letno in znaša 3 €.
Naše delo je humano, kar pomeni, da pomagamo članom kolektiva v 
primeru daljše odsotnosti z dela zaradi bolezni in pri elementarnih 
nesrečah. Z donacijami pomagamo krajevnim organizacijam Rdečega 
križa ob srečanjih starejših krajanov, ki so tudi naši upokojenci. Sode-
lujemo pri izvedbi rednega letnega srečanja krvodajalcev in pomagamo 
pri humanitarni akciji Drobtinica. Vsako leto pripravimo tradicional-
no krvodajalsko akcijo v eni izmed slovenskih bolnišnic. Vedno pa se 
odzovemo na pomembne svetovne dneve, kot so 5. do 8. marec, teden 
boja proti raku, 7. april, svetovni dan zdravja, 8. do 15. maj, teden RK, 
31. maj, svetovni dan brez tobaka.
Glede na število odvzemov krvi je Premogovnik Velenje v Šaleški dolini 
in tudi v Sloveniji kot podjetje še vedno med najštevilčnejšimi in najbolj 
humanimi. Takšne humanitarnosti, pri kateri človek daruje del sebe za 
zdravje ali celo življenje drugega človeka, se ne da ovrednotiti in plačati.
Poslanstvo Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca ter s tem tudi Rdečega križa Slovenije je, da z močjo huma-
nosti izboljšamo življenje ranljivih ljudi. Rdeči križ pomaga pri prepre-
čevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi 
gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanju spoštovanja človekovih 
pravic. 
Vsem, ki ste pristopne izjave že oddali, se iskreno zahvaljujemo. Z 
akcijo podpisovanja pristopnih izjav bomo nadaljevali. Vabimo vas, da 
se včlanite v organizacijo Rdečega križa, in tudi na ta način, tako kot že 
mnogokrat doslej, izkažete solidarnost. 
Pristopne izjave bodo na voljo vsem pri sindikalnih zaupnikih in pover-
jenikih, ki bodo z veseljem pomagali pri akciji zbiranja pristopnih izjav 
od četrtka, 19. maja, do petka, 17. junija 2011.

s ČlanstvoM dokažIMo, da se zavedaMo, 
kako Malo je vČasIh Potrebno, da rešIMo 
Človeško žIvljenje!

Aktiv Rdečega križa Skupine PV
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Za blažitev stresa in bojazni ljudje 
uporabljajo različna sredstva. Najpo-
gosteje posežejo po alkoholu, si priž-
gejo cigareto ali uporabijo pomirila. 
Prvi poskusi kajenja se pojavljajo že v 
starosti med 7. in 14. letom, ko otroci 
iščejo svojo identiteto ter se posta-
vljajo pred vrstniki. Pomemben vpliv 
imajo radovednost, vrstniki, mediji in 
dostopnost cigaret. Po ocenah Svetov-
ne zdravstvene organizacije še vedno 
kadi skoraj polovica moške populaci-
je ter približno četrtina žensk. 
Za Evropejce se zgodba o toba-
ku začenja oktobra 1492, ko se je 
Krištof Kolumb izkrcal na enem od 
Bahamskih otokov v bližini Kube 
ter od domačinov dobil v dar liste 
tobaka. Konec 16. stoletja v Angliji 
opisujejo razvado uživanja tobacco 
s kajenjem pipe. Približno v istem 
obdobju so tobak pričeli uporabljati 
tudi v Turčiji, na Bližnjem vzhodu in 
kasneje še na Balkanu. Dolgo časa so 
tobak njuhali in žvečili, intenzivno pa 
so ga pričeli kaditi v dvajsetih letih 
prejšnjega stoletja. Do začetka 1950 
je poraba cigaret v razvitih zahodnih 
deželah hitro naraščala, spoznanje o 
povezavi kajenja in pljučnega raka pa 
je porabo nekoliko zajezilo. Do danes 
je poraba cigaret tako padla približno 
za tretjino. Kajenje postaja vse bolj 
značilnost revnih in neizobraženih 
slojev prebivalstva. Vsebnost katrana 
in nikotina se je skozi zgodovino pro-
izvodnje cigaret močno spreminjala. 
Katran so uspeli znižati s 35 mg na 13 
mg, nikotin pa z 1,3 na 0,1 mg. Sicer 
pa so v cigaretnem dimu odkrili več 
kot 4000 različnih sestavin. Številne 
med njimi so farmakološko aktivne, 
strupene, mutagene in karcinogene.
Dve desetletji po sprejetju prvih 
protitobačnih zakonodaj in začet-
ku vladnih kampanj proti uporabi 
tobaka po javnomnenjski raziskavi 
Eurobarometer o rabi in odnosu do 
tobačnih izdelkov še vedno kadi 29 
odstotkov državljanov EU. Zaradi 
s kajenjem povezanih bolezni v EU 
letno umre 650.000 ljudi, večinoma 
starih od 35 do 69 let. Najbolj strastni 
kadilci živijo na jugu Evrope: v Grčiji 
in na Cipru si cigareto redno priži-
ga več kot 40 odstotkov vprašanih, 

Kajenje – do kdaj še?
sledijo jim Bolgari z 39, Madžari z 38 
ter Turki in Makedonci s 37 odstotki. 
Po drugi strani pa najbolj zdravo, vsaj 
kar se kajenja tiče, živijo na severu 
Evrope – na Švedskem in Finskem, 
kjer kadi 16 oz. 21 odstotkov ljudi. 
V Sloveniji kadi 26 odstotkov ljudi, 
24 odstotkov pa je bivših kadilcev. V 
povprečju pokadijo 17,2 cigarete na 
dan, kar je precej nad povprečjem 
EU. 
Kajenje se kot pomemben člen vpleta 
v razvoj številnih bolezni. Tako naj 
bi bilo odgovorno za razvoj možgan-
ske kapi in srčnega infarkta, raka na 
pljučih, v požiralniku in ustni votlini, 
raka mehurja in ledvic, osteoporoze, 
ulkusne bolezni, raka želodca, vnetja 
dlesni in sive mrene.

Bolezni dihal
Kajenje povzroča spremembe v veli-
kih in malih dihalnih poteh, mešičkih 
in kapilarah ter v imunskem sistemu. 
Je najpogostejši povzročitelj (več kot 
80 %) kronične obstruktivne pljučne 
bolezni (KOPB). KOPB narašča s 
starostjo in je približno 1,8-krat višja 
pri moških v primerjavi z ženskami. 
Smrtnost pri KOPB je v veliki meri 
odvisna od dnevne količine cigaret 
in trajanja kajenja. Tveganje za razvoj 
KOPB je pri kadilcih 10-krat večje 
kot pri nekadilcih. Zaradi oslablje-
nega imunskega odgovora kadilci 
pogosteje zbolevajo zaradi akutnih 
vnetij dihal. Gripa ima pri kadilcih 
težji potek in je pogosteje smrtna v 
primerjavi z nekadilci. Opustitev ka-
jenja postopoma zmanjša tveganje za 
smrtnost zaradi KOPB. Deset let po 
opustitvi pade z začetnega količnika 
12 na 10, po dvajsetih letih pa na 2.

Kajenje in rak
Ni popolnoma jasno, katere od 
številnih sestavin cigaretnega dima 
so najpomembnejše pri razvoju raka. 
Največji rakotvorni učinek tobaka 
je na tkiva, ki so neposredno izpo-
stavljena vplivom cigaretnega dima. 
Kajenje cigaret je glavni razlog za 
nastanek pljučnega raka. Neposredno 
ga povezujemo s kajenjem pri 90 % 
moških in 79 % žensk. Tveganje za 
rak na pljučih je pri kadilcih poveča-
no 22-krat in pri kadilkah 12-krat. Pri 

obeh spolih je 
neposredno 
povezano 
s številom 
pokajenih 
cigaret in tra-
jenjem kajenja. Prenehanje kajenja 
zmanjša tveganje za raka pljuč, še 
vedno pa je višje kot pri nekadilcih. 
Kajenje je glavni vzrok za sicer redek 
rak žrela, učinek kajenja pa močno 
poveča uživanje alkohola. Podobno 
velja za rakavost v ustni votlini. Tudi 
pri nastanku raka požiralnika ima 
kajenje pomembno vlogo, povezujejo 
pa ga tudi s pojavom raka mehurja, 
trebušne slinavke, ledvic, želodca in 
nekaterih oblik levkemije. Kadilci 
pipe pogosteje zbolevajo za rakom na 
ustnici.

Bolezni srca in žilja
V razvoju ateroskleroze je kajenje 
poleg zvečanega krvnega tlaka in zvi-
šanih maščob eden glavnih vzrokov 
za srčno-žilne bolezni, ki so tudi v 
Sloveniji še vedno najpogostejši vzrok 
smrti. Eno od šestih smrti zaradi 
srčno-žilne bolezni povzroči kajenje. 
Zaradi vpliva na sposobnost zleplja-
nja trombocitov ter manjšega učinka 
aspirina smo pri kadilcih priča pogo-
stejšim trombozam. Kajenje se vpleta 
tudi v presnovo maščob. Pri kadilcih 
ugotavljamo pomembno zvečan 
celotni serumski holesterol in VLDL 
(slab) ter zmanjšan HDL (dober) 
holesterol. Pogosto je prisotna tudi 
motnja v presnovi krvnega sladkorja.
Z vplivom na mišični sloj arterij niko-
tin zoži žile za 20 do 30 %. Za ustre-
zen pretok skozi spremenjeno žilje je 
zato potreben višji krvni tlak. Kajenje 
tako povzroči povečano potrebo po 
kisiku, hkrati pa zmanjša njegovo 
dostavo srčni mišici. Kadilci imajo 
70 % večje tveganje za srčni infarkt 
oziroma smrt zaradi koronarne bole-
zni, pri hujših kadilcih pa je tveganje 
še večje. Pri bolnikih s koronarno 
boleznijo kajenje povzroča pogostej-
še in daljše epizode motenj pretoka 
in slabo oskrbo srčne mišice, pojav 
bolečin, motenj srčnega ritma ter 
znake srčnega popuščanja. Tveganje 
za nenadno srčno smrt je pri kadilcih
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močno povečano.
V preventivi koronarne srčne bolezni 
je zato nujna opustitev kajenja. V 
Framinghamski študiji ugotavljajo 20 
% znižanje tveganja za srčno kap dve 
leti po opustitvi kajenja pri kadilcih, 
ki so prej kadili do 10 cigaret dnevno 
ter 60 % pri tistih, ki so prej kadili 
60 cigaret dnevno. Pri kadilkah je 
bilo tveganje kar 3-krat večje kot pri 
nekadilkah. Po opustitvi kajenja se je 
tveganje izenačilo z nekadilkami šele 
po desetih letih nekajenja.
Pretok skozi možgansko žilje je pri 
kadilcih zmanjšan, zato je možgan-
ska kap pri kadilcih v primerjavi z 
nekadilci pogostejša 1,5 do 3-krat.
Tveganje napreduje s številom dnev-
no pokajenih cigaret. Pri ženskah 
tveganje pomembno poveča jemanje 
kontracepcijskih tablet.
Kajenje povzroči prehoden porast 
krvnega tlaka za 5 do 10 mm Hg. 
Učinek nikotina na krvni tlak je 
kratkotrajen, vendar ima ponavljajoče 
se kajenje za posledico višje povpre-
čje krvnega tlaka, kar lahko pripelje 
do arterijske hipertenzije z njenimi 
posledicami. Hkratno uživanje kave 
in kajenje lahko skupaj povzročita 
močan porast krvnega tlaka. Vztrajno 
kajenje zmanjšuje učinkovitost zdra-
vljenja hipertenzije z vsemi zdravili.
Kajenje cigaret je najpomembnejši 
dejavnik tveganja za bolezen velikih 
perifernih žil pri obeh spolih. Vzrok 
so spremembe, ki jih kajenje povzro-
ča: hiter potek ateroskleroze, pomeb-
na vazokonstrikcija (skrčenje žil) ter 
potenciranje vpliva drugih dejavni-
kov tveganja.

Kajenje in nosečnost
Moten krvni pretok skozi maternico 
in posteljico se odraža tudi na razvoju 
zarodka. Novorojenčki mater kadilk 
so povprečno 100 do 200 g lažji kot 
novorojenčki nekadilk. Pogostost 
prezgodnjih porodov je pri kadilkah 
prisotna v 14 % in narašča s številom 
pokajenih cigaret. Vzrok je pred-
vsem v slabši kvaliteti hemoglobina, 
slabšem transportu kisika in skrčenju 
materničnega žilja. Plod ima tako 
bistveno slabše možnosti za normalen 
razvoj.

Erektilna disfunkcija
Kadilci imajo za 50 odstotkov večje 
tveganje, da se bodo že v obdobju 
med 30. in 40. letom starosti zaradi 

motenj erekcije soočali s težavami v 
spolnem življenju. Verjetnost nastan-
ka je premo sorazmerna z leti kajenja 
in številom dnevno pokajenih cigaret. 
Kajenje vpliva na pretok krvi in izpo-
driva nitratov oksid, ki je odgovoren 
za erekcijo, pospešen razvoj atero-
skleroze pa zmanjšuje pretok krvi. Pri 
erekciji se brecila v penisu polnijo z 
večjo količino krvi, ki prihaja iz pe-
nilnih arterij, hkrati pa se zmanjša ali 
celo ustavi pretok v venah, ki odvaja-
jo kri iz penisa. Ta fiziološki proces je 
pri kadilcih moten na več ravneh. Za-
radi povečane arterioskleroze so pri 
kadilcih stene arterij zožene, zaradi 
česar pride do nezadostnega dotoka 
krvi v brecila. Nikotin v krvi povzroči 
stisnjenje žil, kar dodatno onemogoči 
normalen dotok krvi v penis. Pod 
vplivom nikotina je moten mehani-
zem zadrževanja krvi v penisu, zato 
kri ne ostane v penisu, pač pa odteče. 
Erekcija je zato motena – manj in-
tenzivna in krajša. Med moškimi, ki 
pokadijo do deset cigaret na dan, ima 
erektilne motnje 27 %, pri tistih, ki 
pokadijo enajst do dvajset cigaret, jih 
ima tovrstne težave 45 %, pri moških, 
ki pokadijo več kot dvajset cigaretah 
na dan, pa je takšnih kar 65 %. 
Dokazan je tudi vpliv nikotina na 
koncentracijo moškega spolnega 
hormona testosterona, ki je odvisen 
od števila pokajenih cigaret na dan. 
Pri kadilcih so dokazali tudi zmanj-
šan volumen ejakulata in zmanjšano 
število semenčic v semenski tekočini. 
Semenčice so pogosto nenormalnih 
oblik, njihova gibljivost pa je zmanj-
šana. Med kadilci je več sterilnih 
moških kot pri nekadilcih.

Pasivno kajenje
Izpostavljanje nekadilcev sestavinam, 
ki nastajajo pri zgorevanju cigaret, 
imenujemo neprostovoljno ali pasiv-

no kajenje. Cigaretni dim je posledica 
dveh virov: neposrednega izdiha 
kadilca in nastalega dima zaradi zgo-
revanja konca cigarete. Zadnji vsebuje 
večjo vsebnost nevarnih vplinjenih 
sestavin in je izvor približno 80 % 
dima v sobi s kadilcem. Pasivni kadil-
ci so tako izpostavljeni mnogim se-
stavinam tobačnega dima, predvsem 
ogljikovemu monoksidu in nikotinu. 
Vsebnost oglikovega monoksida v 
krvi pasivnih kadilcev ter nikotina v 
slini in seču je skoraj povsem enaka 
vsebnosti obeh snovi kot pri kadilcih, 
ki dnevno pokadijo do 10 cigaret. 
Raziskave kažejo, da pasivno kajenje 
povzroča raka na pljučih. Pri ljudeh 
z dolgotrajno izpostavljenostjo ciga-
retnemu dimu je tveganje za razvoj 
pljučnega raka povečano za 20 do 30 
%. Pasivno kajenje je tudi vzrok za is-
hemično srčno bolezen, hude bolezni 
dihal, astmatične napade, bolezni sre-
dnjega ušesa pri otrocih in sindrom 
nenadne smrti novorojenčka. 
Pasivno kajenje močno vpliva na 
zdravje otrok staršev kadilcev, zlasti 
če kadi mati ali če kadita oba. Ti otro-
ci pogosteje zbolevajo zaradi vnetij 
zgornjih dihal, pljučnice in astme v 
primerjavi z otroki, ki imajo starše 
nekadilce. Zaradi hitrega razvoja 
pljuč v otroštvu posledice pasivnega 
kajenja vplivajo na pogostost kasnej-
ših bolezni dihal, predvem kronične-
ga bronhitisa v odrasli dobi. Prene-
hanje kajenja postopoma zmanjšuje 
odvečna tveganja za nastanek, razvoj 
in smrtnost bolezni srca in žilja, dihal 
ter različnih vrst raka. Najmanj so 
ogroženi tisti, ki niso nikoli začeli 
kaditi, in niso pasivni kadilci. Zato 
moramo naučiti mladostnika, da zna 
zavrniti ponujeno cigareto in se zna 
ustrezno odzivati v stresnih situaci-
jah.
Brez ozaveščanja in spoznanja, 
da je kajenje umiranje na obroke, 
kadilcev ni moč pripraviti do tega, 
da bi odvrgli cigarete. Le z rednim 
ozaveščanjem, ustrezno zakonodajo, 
cenovno politiko ter agresivnejšim 
nastopanjem vseh nekadilcev, ki 
imamo pravico živeti zdravo, bomo 
nadlogo sodobnega človeka tudi 
odpravili. Vesel sem, da smo kljub 
začetnim odporom uspeli zagotoviti 
delovna mesta, šole in javna mesta 
brez tobačnega dima.

Janez Poles
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Zadarski arhipelag – 
kam in kako

Kornati, fotografirani z otoka Žut 

POTOPIS

Pozdravljeni kolegi jadralci in vsi tisti, ki imate to 
namen postati. Nisem stari morski volk, imam pa že 
kar nekaj spodobnih milj pod kobilico. Rad imam 
morje in veter v jadrih ter spoznanje, da se vsako 
jadranje razlikuje od tistega poprej. 

Najverjetneje ste že vsi kdaj najeli jadrnico v Zadru oziro-
ma Bibinjah (Sukošan) in se z njo odpravili na raziskova-
nje otokov Jadrana (1185 otokov, čeri in grebenov).
Naj vam predstavim eno izmed možnih jadralskih tras, ki 
je primerna za 7-dnevni čarter in ki se začne v Zadru.

1. dan
Izposoja jadrnice v Zadru (Marina Tankerkomerc – Al-
batros yachting, gospod Vjekoslav Marinović, manjša in 
cenejša), nabava hrane in pijače v bližnjem supermarketu 
(da, cene so enake ali pa celo nižje kot v Sloveniji). Ker je 
večina prevzemov okoli 15. oziroma 17. ure, je za prvi dan 
najbolje prenočiti kar v matični marini. Pozorno preverite 
vse pasti pri prevzemu jadrnice, ker boste v nasprotnem 
primeru to še kako obžalovali (število signalnih raket, 
vijake kobilice, posodo, plinske jeklenke, poškodovanost 
premca zaradi spuščanja sidra, pokrov sidrnega »vinča«, 
delovanje navigacijskih naprav, delovanje ročke vin-

ča – vzmet, količino goriva – zahtevajte, da pred vami 
napolnijo rezervoar do vrha (kazalec količine goriva se ne 
premakne, dokler ga ne manjka vsaj 20 litrov), nepoško-
dovanost »tende«, glavno jadro in genovo naj razvijejo do 
konca, poškodovanost deščic gumenjaka, ali voda teče iz 
vseh pip na jadrnici, je krmilni sistem pritrjen ... Vem, da 
je to včasih odveč, pa vendar sem vedno znova presenečen 
nad zvitostjo čarteristov. Nasvet – pozanimajte se in si 
zavarujte kavcijo (cca 150 €).
Ko smo pregledali vse morebitne nepravilnosti in podpisa-
li vse papirje, smo smiselno zložili hrano in pijačo po pre-
dalih (skušajte se po telefonu vnaprej dogovoriti, da vam 
pred prihodom vklopijo hladilnik). V marini preverite 
vremensko napoved za prihodnji dan, se udobno namesti-
te ter uživajte svojo prvo »zibajočo« noč.

2. dan: Zadar – Dugi otok (cca 35 NM)
Zgodaj zjutraj dotočite vodo v rezervoarje in odrinite. 
Smer – vrh otoka Ugljan (kurs cca 310°). Med rtom Sv. 
Petar in otokom Jidula lahko mirno zaplujete in nadaljuje-
te pot med otokoma Rivanj in Ugljan. Naslednja postaja je 
Dugi otok s svojo zanimivostjo v uvali Lučina (za otokom 
Utra) – zapuščen vojaški bunker, ki je vrezan v obalo 
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POTOPIS

otoka in ki je nudil zavetje vojaškim plovilom (kurs cca 
240°). Ko prispete do »bunkerja«, mirno sidrajte in se z 
gumenjakom odpravite v notranjost. Zanimivo doživetje. 
Priložnost lahko izkoristite tudi za kratkotrajno kopanje.
Pot nadaljujte ob vzhodni obali otoka do vrha, se okoli 
otoka Golac obrnite in v smeri proti JV (kurs cca 140°) na-
daljujte do nove marine Pantera. Marina ima vodo, elektri-
ko, tuš/wc in je srednje draga. V vasici zraven je prijetna 
mala gostilna s picerijo, ki jo vodi novi, mladi lastnik.

3. dan: Dugi otok – Lošinj (cca 35 NM)
Zjutraj se odpravite v smeri otoka Lošinj. Na vrhu Dugega 
otoka si lahko ogledate razbitine nasedle italijanske tovor-
ne ladje. Dno je peščeno in morski tok je precej močan, 
tako da odsvetujem sidranje. Pot nadaljujte proti otoku 
Premuda (kurs cca 340°), kjer se med Premudo in grebe-
nom Masarine lahko privežete na bojo, se z gumenjakom 
odpravite do majhne gostilnice ob obali in popijete opol-
dansko kavico ali pa bevando. Čas izkoristite za kuhanje 
kosila in kopanje, saj je zraven prijetna plaža. Pot nada-
ljujte proti Lošinju, mimo otoka Ilovik, natančneje proti 
prelepi uvali Krivica (kurs cca 350°).
V uvali Krivica boste sidrali. Je dobro zaščitena z vseh 
strani in nudi varno sidrišče. S čolnom se lahko odpravite 
na obalo in si ogledate razvaline okoliških hišk oziroma 
se sprehodite med čudovitimi borovci. Prav tako je uvala 
prijetna za kopanje.

4. dan: Lošinj – Susak – Ist (cca 40 NM)
Jutra so še posebej lepa v uvali. Izkoristite jih za fotogra-
firanje. Pot nadaljujte proti otoku Susak, ki se ga še vedno 
drži malce porogljiv sloves. Otok, ki je skorajda izključno 
iz mivke, je zanimiva jadralska destinacija. Vsaka hiša ima 
svojo »kariolo« z registracijo in tudi asfalta ne boste našli 
na otoku. Od Krivice do Suska odjadrajte v smeri zahoda 
(kurs cca 280°). Na otoku je malce težko pristati, saj je 
marina zelo majhna, a se vseeno splača. Sprehodite se na 
vrh otoka in se razglejte naokoli. Pot nadaljujte v smeri JV, 
natančneje proti otoku Ist. Jadrajte mimo otoka Premude 
(po njegovi vzhodni strani), mimo otoka Škarde (kurs cca 
140°). Prispeli boste do otoka Ist, objadrajte rt Banuš in 
zaplujte v uvalo Široka. Na koncu uvale vas čaka prijetno 
mestece Ist z majhno marino (voda, elektrika, tuš/wc, naj-
boljši privezi so na zunanjih straneh marine, tam je voda 
najgloblja), potapljaškim centrom (last gospoda z Jesenic), 
poceni trgovinico in nekaj gostilnicami. Marina je izredno 
poceni. Na vrhu otoka je majhna cerkvica, s katere se 
odpira prelep pogled na velik del zadrskega arhipelaga. Pot 
do cerkvice traja presenetljivih 25 minut.

5. dan: Ist – Žut (cca 40 NM)
Zjutraj se odpravite na prijetno dolgo jadralsko ruto do 
otoka Žut (kurs cca 120°). Med otokoma Zverinac in Tun 
Veli si lahko ogledate gojišče tun. Ko se peljete mimo, je 
pametno namočiti trnke z umetnimi vabami, saj se okoli 
gojišča zbira veliko število rib. Svojo pot nadaljujte med 
otokoma Rava in Iž. Pred otokom Žut boste naleteli na 
skupinico manjših otočkov in grebenov, okoli katerih je 
zelo zanimivo jadrati. Na zahodni strani Žuta je v večji 
uvali ACI marina z okoli 100 privezi (voda, elektrika, tuš/
wc, trgovinica, gostilna). Trgovinica na otoku je dokaj dra-
ga in ne preveč dobro založena, zato je bolje, da se že prej 

»opremite« na Istu. Gostilna v marini je velika in ponuja 
odlične jedi. Za športne navdušence imajo tudi velik TV 
sprejemnik, na katerem si lahko ogledate pomembnejše 
športne dogodke. Sprehodite se na vrh otoka, s katerega je 
prelep razgled na Kornate. Odlična točka za fotografiranje.

6. dan: Žut – Kornati – Murter (cca 40 NM)
Iz marine se v SZ smeri odpravite v jutranjih urah in se 
okoli otočkov Pinizelič in Glamoč usmerite proti prehodu 
Mala Proversa, ki deli Dugi otok s Kornati. Brez strahu 
plujte skozi, je dovolj globoko. Ko pridete čez prehod, ja-
drnico usmerite JZ proti velikemu svetilniku Sestrica (kurs 
cca 200°). Sedaj je odvisno od vas, ali se boste zapodili 
med otočke in se malce namučili z jadri ali pa boste po 
zahodni strani objadrali vse kornate. Oboje je prečudo-
vito. Med otokoma Kornat in Smokvica boste zajadrali v 
Murtersko morje in svoj premec usmerili v smeri SV (kurs 
cca 35°) proti severnemu delu otoka Murter. V mestecu 
Hramina (vzhodna obala otoka) se nahaja ACI marina z 
vsemi možnimi priključki in spremljevalnim programom. 
Paziti je treba pri jadranju do nje. Svetujem pot malce na-
okrog, in sicer okoli otoka Radelj (okoli severne strani oto-
ka). V marini so dobri privezi, sicer je malo gneče, a gre. 
Zraven marine sta bencinska črpalka (dvomim, da vam bo 
zmanjkalo goriva) in večji diskont. Iz marine pelje kratka 
pot do starega dela Hramine, kjer se lahko malo razgledate 
in v bližnji slaščičarni poskusite dober sladoled. 

7. dan: Murter – Zadar (cca 30 NM)
Zjutraj dobro preverite vremensko napoved, saj je pot do 
Zadra dolga in se je potrebno odločiti, kako naprej – ali na 
motor mimo Biograda ali na jadra okoli Pašmana in Uglja-
na, kar je po moje lepša, čeprav daljša jadralska ruta.
Če se boste odločili za pot mimo Biograda, bodite pozorni 
na manjše otočke in plitvine, ki vam zadnji dan jadranja 
ne bi ravno koristile.
Pred vhodom v marino (Tankerkomerc ali Sukošan) je 
potrebno še zadnjič napolniti rezervoarje z nafto (hranite 
račune za lažje dokazovanje, da ste res natočili gorivo; 
včasih se analogni števci zataknejo in ne kažejo realnega 
stanja).
Pripravite se na »checkout« pregled. Pozorno spremljajte 
pregled in sproti komentirajte morebitne nepravilnosti. 
Največkrat se bo zgodilo, da bo pri pregledu druga oseba 
kot ob predaji. Ko opravite vse potrebno in sedete v avto-
mobile, vam želim še samo srečno pot domov.

Aco Arsekić

ACI marina Žut
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TRETJI POLČAS

zahvala 

OB SMRTI 
alojza ezgete 
SE IZ SRCA ZAHVALJUJEVA PREMOGOVNI-
KU VELENJE ZA VSO POMOČ. HVALA ZA 
OPORO NA DAN POGREBA ČASTNI STRA-
ŽI, GOVORNIKU, ČLANOM PIHALNEGA 
ORKESTRA PV, VSEM, KI STE GA POČASTILI 
Z ZADNJIM POZDRAVOM, IN HVALA ZA 
DAROVANI VENEC TER SVEČE.
HVALA VSEM, KI STE GA POSPREMILI NA 
ZADNJI POTI.

IVANKA EZGETA S SINOM JULIJANOM

Zelo aktivni tekači ŠD 
Skupine PV 

Tekači Športnega društva Skupine Premogovnik 
Velenje smo se 23. marca 2011 udeležili malega 
maratona na 21 km v Sežani. To smo bili Primož 
Vedenik, Stane Meža, Nada Škoflek, Rado Berlak 
in najhitrejši Darko Kralj. Klub malo oblačnemu 
vremenu so bile razmere idealne, tako da je vsak 
odtekel svoje najboljše čase. Na maratonu je bilo 
3000 tekačev in tekačic.
Na teku trojk v Ljubljani 7. maja 2011, ki smo se ga 
prav tako udeležili, je sodelovalo več tekačev in te-
kačic, med njimi Stane Meža, Marko Meža, Primož 
Vedenik, Nada Škoflek, Nada Kralj, Darko Meža, 
Boža Priteržnik, Stanko Vanček, Branko Ivo Pre-
mužič, Zagode in še kdo iz našega kolektiva ali od 
njegovih bivših članov. Mučili smo se na različnih 
dolžinah, bodisi na 12 km ali na 24 km. Kdorkoli je 
v čudovitem vremenu prišel skozi cilj, je bil zmago-
valec, saj je bila proga zelo zahtevna. 
Tekači smo se ob mojem spodbujanju k boljšim re-
zultatom skupno pripravljali na vse naše izzive vsak 
četrtek zvečer. Skupni treningi se bodo nadaljeva-
li, kajti sedaj nas čakajo Radenci in še kaj. Lahko 
vidite, da smo tekači Športnega društva Skupine 
Premogovnik Velenje aktivni, da predstavljamo naš 
kolektiv po celi Sloveniji in mogoče ga bomo kdaj še 
kje drugje.

Stane Meža

Prvomajski oddih 
za člane Športnega 
društva Skupine PV
Kot vsako leto v času prvomajskih počitnic smo 
tudi letos za člane Športnega društva Skupine 
Premogovnik Velenje organizirali aktivnih oddih 
v Umagu in Kranjski Gori. Za preživljanje prostih 
dni v Umagu se je odločilo 150 naših članov, za 
počitnice v Kranjski Gori pa 73. Vsak si je lahko 
po svoje izbral način preživljanja teh dni. Neka-
teri so se sprostili že ob jutranjem teku, igranju 
tenisa, drugi kasneje ob igranju odbojke, nogo-
meta, košarke, veliko članov se je udeležilo krajših 
pohodov, nekateri so kolesarili, najmlajši so lahko 
uživali v organiziranem varstvu. Seveda pa ni 
manjkalo druženja in zabave.

zahvala

V NAJLEPŠEM LETNEM ČASU, KO VSE BR-
STI, NARAVA SE PREBUJA, PTIČKI POJO – 27. 
MARCA 2011 – JE ZA VEDNO ZATISNIL OČI 
MOŽ, OČE, DEDEK, UPOKOJENEC PREMO-
GOVNIKA VELENJE 
josIP PrgIć 
IZ ZABUKOVICE 95, GRIŽE. 
UGASNILO JE NJEGOVO PLEMENITO SRCE, 
IZ TEME PA VZNIKA UPANJE, DA SE NEKOČ 
PONOVNO SNIDEMO.
ISKRENA IN PRISRČNA HVALA RUDARJEM 
PREMOGOVNIKA VELENJE, KI SO MU OB 
ZADNJEM SLOVESU POKLONILI GANLJIVO 
ČASTNO STRAŽO, GOVOR IN GA POSPRE-
MILI H GROBU. HVALA LEPA TUDI ČLA-
NOM PIHALNEGA ORKESTRA PV!

ŽENA ANA IN SIN JANI Z DRUŽINO

Skupina pohodnikov, ki je osvojila pot na Tromejo.

Udeleženci teka trojk
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Nagradna križanka

Rešitev nagradne križanke Studia HTZ, objavljene v Rudarju 4/2011, je geslo: »vodoravno – STUDIO HTZ in navpično – 
ARHIVIRANJE«.
Nagrajenci so: Boža Holešek, Topolšica, Marko Bauman, Velenje, in Stojan Grubelnik, Prevalje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni 
po pošti. Čestitamo!

AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

ZUNANJA 
PLAST KOŽE, 
POVRHNJICA

BOŽJE
PREBIVALIŠČE

SADOVI
OLJKE

FINA
LANENA 

TKANINA, 
BISUS

OSEBNI
ZAIMEK

SKUPEK 
DALJŠIH, 
TANJŠIH 
STVARI

GNOJNO 
VNETJE 

LASNEGA ME-
ŠIČKA, TUR

PROIZVAJA-
LEC VELIKIH 

KOLIČIN

OVREDNOTE-
NJE ZNANJA 

V ŠOLI

VEROVANJE 
V ENEGA 

BOGA

VINO, V 
KATEREM JE 
NAMOČEN 

PELIN

EGIPČANSKA 
SVETA 
PTICA

VEČJI KOSI 
PAPIRJA 

PRAVOKOTNE 
OBLIKE

SKLADATELJ
(OSKAR)
NOVOZE-
LANDSKI 

DOMORODCI

NEKDANJI 
SLOVANSKI 
VLADARSKI 

NASLOV

 
POMEMBNA 
EVROPSKA 

REKA

RAZKOŠJE,
SIJAJ

ŽABJI
SAMEC

PEDRO
ALDMODOVAR

IVAN
TAVČAR

RAZRED
ČLENONOŽCEV

KDOR
OPOREKA

MUSLIMANSKA
VERSKA
STAVBA

ŽIVAL, 
KI LETA

SKANDI-
NAVSKI
DROBIŽ

MALO VREDNI 
PREDMETI

MITJA
KUNC

GLAVNO ME-
STO ALŽIRIJE

AVSTRIJ. 
DIRIGENT 
HERBERT

KRAJŠI 
NAZIV ZA 

MESTO RIO 
DE JANEIRO

ŽIVAHNO
DOGAJANJE

MODNI 
USTVARJALEC

DAVEK NA 
UVOŽENO 

BLAGO

LEKAR-
NARICA

SANDRA
BULLOCK

RIMSK
DVE

GOSTEJŠA 
DUŠENA JED

NAŠ NEKDA-
NJI SMUČAR

(JURE)

KDOR RIŠE
PULOVER 

Z VISOKIM 
OVRATNIKOM

SPREHAJAL-
NA ULICA

BARIJ

PREBIVALEC
IRSKE

PETAR
GRAŠO

NAŠ KEMIK
(DRAGO)

AMERIŠKI 
SKLADATEJL 

COPLAND

OTOK V 
KVARNERJU

CAROL
RED

BIVALIŠČE
UMRLIH

IZBRIZ SEMENA PRI 
SPOLNI RAZDRAŽENOSTI

MOČNA, KRČEVITA JEZA

GALIJ

FRANKOVSKI
MAJORDOMI

NA HITRO 
NARISANA 

RISBA

HUMORISTKA
PUTRIH

OBRAT ZA 
PRIDOBIVA-
NJE OLJA

STAR
SLOVAN

PRAŠIČ
RIMSKI
HIŠNI
BOG

HINKO
NUČIĆ

VEDA
O ATOMIH

MESTO V 
BELGIJI
IZREK,

AFORIZEM

LETOPIS

ALENKA
KEJŽAR

DEL
VOZA

NEKDANJE
PAPEŽEVO
POKRIVALO

VATROSLAV
OBLAK

AMERIŠKI
RISAR

BROWN

POGAŠENI
DELEC

PREMOGA

NEAPELJ 
(ORIGINAL.)
DVIGALO NA 

LADIJ. TRUPU

IGRALEC,
INTERPRET

INDUSTRI-
ALEC

ČAROVNIK

MADŽARI

OSKAR 
KOGOJ

STAVBA ZA 
ŽIVINO

MATJAŽ
HANŽEK

VIŠINSKA
TOČKA

PESNIK
GRUDEN
FR. ŠVIC. 
PISATELJ 
(CLAUDE)

PEVKA
FALK

ENOTA ZA 
MERJENJE 

ELEKTRIČNE-
GA UPORA

VESLAČ V 
KAJAKU

BRITANSKI 
REŽISER 

ANNAKIM

Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 15. junija 2011 na naslov: Uredništvo 
Rudarja, Premogovnik Velenje, Partizanska 
78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli na-
grade Gosta: 1. nagrada: 2-krat nedeljsko ko-
silo v Restavraciji Jezero, 2. nagrada: 2-krat 
dnevno kosilo v Restavraciji Jezero, 3. nagra-
da: dve sladici v Restavraciji Jezero.

ŽIVALSKI
ŠKROB

SILICIJ
LOUIS

ARMSTRONG

TENIŠKI
LOPAR

MAJHEN
DEL

SLIKARKA
KOBILCA

ODISEJEVA
DOMOVINA
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

HABIT, d. o. o., Koroška 48, 3320 Velenje
PE Šaleška 18d, 3320 Velenje

PONUDBA
NEPREMIČNIN
Stanovanja 
3-SOBNO
Lokacija: Gorenje
Adaptirano: 2009
Velikost: 83 m2

Etaža: 2
Cena: 77.000 EUR
 
2,5-SOBNO
Lokacija: Velenje, Goriška
Zgrajeno: 1977
Velikost: 78 m2

Etaža: 5/5
Cena: 75.000 EUR
 
2-SOBNO
Lokacija: Velenje, Koželjskega
Adaptirano: 2006
Velikost: 65 m2

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR
 
3-SOBNO
Lokacija: Velenj, Desni breg
Zgrajeno: 1991
Velikost: 79 m2

Etaža: 5/5
Cena: 80.000 EUR
 
3-SOBNO
Lokacija: Velenje, KT 10
Zgrajeno: 1981
Velikost: 77 m2

Etaža: 2/4
Cena: 89.000 EUR
 
GARSONJERA
Lokacija: Velenje, Center
Zgrajeno: 1965
Velikost: 27 m2

Etaža: 3/4
Cena: 43.000 EUR
 
1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje, Center
Adaptirano: 2008
Velikost: 44 m2

Etaža: 1/4
Cena: 65.000 EUR
 
2-SOBNO
Lokacija: Velenje, Center
Adaptirano: 2008
Velikost: 61 m2

Etaža: 4/5
Cena: 75.000 EUR
 
2-SOBNO
Lokacija: Velenje, Goriška
Adaptirano: 2009
Velikost: 59 m2

Etaža: 4/5
Cena: 68.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, Desni breg
Adaptirano: 2010
Velikost: 70 m2

Etaža: 3/4
Cena: 1.350 EUR/m2
 
3-SOBNO
Lokacija: Velenje, Goriška
Zgrajeno: 1981
Velikost: 88 m2

Etaža: 5/5
Cena: 79.000 EUR
 
3-SOBNO
Lokacija: Velenje, Goriška
Zgrajeno: 1981
Velikost: 87 m2

Etaža: VISOKO PRITLIČJE
Cena: 87.000 EUR
 

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, Center
Zgrajeno: 1973
Velikost: 84 m2

Etaža: 10/10
Cena: 112.000 EUR
 
1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 2009
Velikost: 106 m2

Etaža: P
Cena: 85.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Šoštanj
Zgrajeno: 1972
Velikost: 53 m2

Etažnost: K
Cena: 57.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Šoštanj
Zgrajeno: 1972
Velikost: 61 m2

Etažnost: 4/4
Cena: 57.000 EUR

1-SOBNO
Lokacija: Velenje, Stantetova
Zgrajeno: 1982
Velikost: 45 m2

Etažnost: 4/4
Cena: 59.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje Goriška
Adaptirano: 2008
Velikost: 55 m2

Etažnost: 5/5
Cena: 59.000 EUR

 
HIŠE
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje, Arnače
Adaptirano: 2006
Velikost: 220 m2

Velikost parcele: 2.600 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 239.000 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Ljubno ob Savinji
Adaptirano: 2010
Velikost: 270 m2

Velikost parcele: 1.000 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 177.000 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirano: 2006
Velikost: 210 m2

Velikost parcele: 1.400 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 190.000 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje, Pirešica
Zgrajeno: 1952
Velikost: 180 m2

Velikost parcele: 688 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 140.000 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Šmartno ob Paki
Adaptirano: 2002
Velikost: 150 m2

Velikost parcele: 700 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 160.000 EUR

 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj
Adaptirano: 1987
Velikost: 165 m2

Velikost parcele: 410 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 95.000 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje, Center
Zgrajeno: 1999
Velikost: 380 m2

Velikost parcele: 380 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 420.000 EUR
 
DVOJČEK
Lokacija: Velenje, Cesta v 
Bevče
Adaptirano: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele: 755 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 379.000 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje, Črnova
Zgrajeno: 1983
Velikost: 320 m2

Velikost parcele: 867 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 200.000 EUR
 
VRSTNA
Lokacija: Velenje, Cesta X
Zgrajeno: 1982
Velikost: 270 m2 
Velikost parcele: 289 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 240.000 EUR
 
DVOJČEK
Lokacija: Velenje, Lipa
Zgrajeno: 1985
Velikost: 300 m2

Velikost parcele: 424 m2

Etažnost: MEDETAŽA 6
Cena: 220.000 EUR

 
PARCELE
 
ZAZIDLJIVA Z 
GRADBENIM D.
Lokacija: Gorenje
Velikost: 889 m2

Cena: 69.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Vič
Velikost: 663 m2

Cena: 27.967 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Lokovica
Velikost: 3000 m2

Cena: 18 EUR/m2 

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR 

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.

TELEfOn:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

Ponudba v oglasu zajema le del 
nepremičnin, ki jih trenutno 
prodajamo, v bazi imamo več kot 
60 aktualnih nepremičnin v prodaji 
(stanovanj, hiš, parcel, kmetij ...). 
Za vse dodatne informacije o 
stanju nepremičnin in za termine 
za oglede nas pokličite!

www.nepremicnine.habit.si

Posel strokovno in varno vodimo 
ter izpeljemo od začetka do 
konca – od podpisa pogodbe do 
primopredaje nepremičnine. 
Poleg posredovanja pri prodaji 
nepremičnin vam nudimo 
individualno svetovanje, sestavo 
pogodb (prodajna, darilna, 
najemna ...) in pregled že 
sestavljenih pogodb. Pojasnimo 
vam lahko posamezne institute 
(nar. ara, odstopnina, pogodbena 
kazen itd.), ki so vsebovani v 
pogodbi, in upoštevamo vaše 
želje pri zavarovanju vaših 
pravic. Pojasnimo vam tudi 
vaše pravice v primeru kršitve 
pogodb (neizpolnitve ali delne 
izpolnitve obveznosti, izpolnitve z 
napakami in zamude z izpolnitvijo) 
in odgovorimo na vsa ostala 
vprašanja v zvezi s konkretnim 
pogodbenim razmerjem.
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