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UVODNIK

50 let skokov 
čez kožo
Letos mineva 5 desetletij, odkar je v Velenju čez kožo 
skočila prva generacija rudarjev. Po prvotnem običaju, 
ki izvira iz čeških in slovaških rudnikov v 16. stoletju, so 
novinci postali pravi rudarji s skokom preko rudniškega 
jaška – ko so ti postali preširoki za preskakovanje, jih je 
zamenjala »koža« iz telečjega usnja, ki je bila del tradici-
onalne rudarske oprave, s katero so se rudarji po drčah 
spuščali v jamske prostore.
50 let vrednot, na katerih temelji naša tradicija, je temelj, 
na katerem (lahko) gradimo tudi vse ostalo. Naš poklic 
brez timskega duha ne bi mogel preživeti, v zahtevnih 
delovnih razmerah, kjer delajo naši rudarji, je pomoč 
sotovarišem, »kameratom«, ena ključnih za to, da delo 
dobro in nemoteno poteka. Predvsem pa je pomembno 
zavedanje, da je ob tebi vedno nekdo, ki lahko priskoči na 
pomoč, če bi bilo to potrebno. Zaradi posebnih delovnih 
razmer je skrb za zdravega delavca v našem podjetju še 
toliko bolj pomembna. Za varstvo in zdravje pri delu 
skrbimo z usposabljanjem na delovnih mestih, s sistema-
tičnimi pregledi in s preventivnimi ukrepi v okviru Centra 
športne medicine, ki jih izvajamo z namenom, da zmanj-
šamo bolniški stalež.
Premogovnik Velenje je prav v zadnjih letih napravil 
ogromen napredek v razvoju, kar nam priznavajo tudi 
tuji strokovnjaki s področja premogovništva in energeti-
ke. Naša tehnologija sodi v sam evropski in svetovni vrh. 
Poleg širjenja odkopov preko 200 m, na katerih deluje 
najboljša odkopna oprema tudi v svetovnem merilu, 
poteka na pripravskih deloviščih proces posodobitve 
opreme, ki je prav tako eden ključnih razvojnih dosežkov: 
od modernega pridobivalnega stroja, ki je plod dela ruskih 
in velenjskih strokovnjakov, novega drobilnika, ki je plod 
našega lastnega znanja, in uporaba novega podajalnika lo-
kov ter avtomatizacija transporta premoga na pripravskih 
deloviščih. Nekaj, kar se je še nekaj let nazaj zdelo kot 
nepredstavljivo, dosegamo z razvojno zastavljeno strategi-
jo in znanjem naših zaposlenih.
Največji dvomljivci v naše sposobnosti, v znanje inženir-
skih strokovnjakov, ki so najboljši na svojem področju 
tudi v mednarodnem merilu, se – žal – še vedno najpogo-
steje najdejo prav v Sloveniji, doma. Tako smo morali letos 
že ničkolikokrat ponoviti, da je zalog v pridobivalnem 
področju Premogovnika Velenje dovolj in da je ustrezne 
kurilne vrednosti. Da so vsi podatki, ki jih že od leta 1960 
pošiljamo pristojnemu ministrstvu, točni, nam je potrdila 
tudi mednarodna komisija za revizijo zalog, ki je obenem 
v svojem poročilu navedla tudi, da je napovedana stro-
škovna cena premoga 2,25 EUR/GJ realno dosegljiva. Iz-
jemno pa smo ponosni tudi na to, da je komisija v svojem 
poročilu zapisala, da »Premogovnik Velenje predstavlja 
referenčno točko v premogovništvu v Zahodni Evropi«, 
kar je za naše podjetje vsekakor velika pohvala.
To mednarodno priznanje se dokazuje tudi v tem, da Pre-
mogovnik Velenje svoje izkušnje in znanje vse pogosteje 

prenaša na trge izven meja Slovenije kamor širimo obseg 
delovanja in prenos različnih vrst rudarskih znanj. V okvi-
ru obiska slovenske vladne delegacije v Indiji je namreč 
Premogovnik Velenje v sredini junija v Delhiju podpisal 
sporazum o skupnem nastopu na indijskem trgu. Indija 
želi do leta 2017 praktično podvojiti instalirane kapacitete 
za proizvodnjo električne energije, od tega bo kar 60 % 
vseh kapacitet predstavljal premog, večinoma domačega 
izvora. Premogovnik Velenje bo v tem primeru nosilec 
know-howa in bo domača strokovna znanja prenašal na 
enega največjih in najhitreje rastočih svetovnih trgov. 
Rezultati zavedanja naše celotne Skupine, da danes pod-
jetje, ki ni energetsko učinkovito, ne more biti poslovno 
uspešno, sta podkrepili priznanji za energetsko učinkovito 
podjetje in energetsko najbolj prodorno podjetje, ki ju je 
Premogovnik Velenje prejel za učinkovito rabo energije. 
Na tem področju smo v preteklih letih že dosegli nekaj 
pomembnih uspehov. Zaradi izvedenih ukrepov in našega 
učinkovitega ravnanja z energijo se specifična poraba 
energije vsako leto znižuje. Smo eden redkih rudnikov, ki 
ima vse tri ključne certifikate – ISO 9001 za kakovost, ISO 
14001 za okolje in OHSAS 18001 za varstvo pri delu, temu 
pa bomo do konca leta dodali še certifikat SIST EN 16001 
za upravljanje z energijo.
3373, ki so se s skokom čez kožo v preteklih desetle-
tjih zaobljubili našemu rudarskemu stanu, se bo letos 
pridružilo 41 novincev, ki vrednote, kot so pripadnost, 
tovarištvo, požrtvovalnost, nesebična pomoč ponašajo 
tudi v prihodnost. Izjemno pomembno je, da jih znamo v 
Premogovniku Velenje kljub času, ki je vse preveč mate-
rialistično usmerjen, še vedno ohranjati. To vsako leto s 
svojim obiskom podkrepi tudi množica več tisoč ljudi, 
kar priča, da rudarski praznik ni več le praznik rudarjev, 
ampak praznik celotne Šaleške doline. Naj bo tako tudi 
letos – vabim vas, da se nam skupaj s svojim družinami in 
prijatelji pridružite na 51. Skoku čez kožo v petek, 1. julija 
2011, ob 18. uri, da znova počastimo naš rudarski stan.
SREČNO!

Dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje
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PV Invest s ponosom zre v 
prihodnost 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

PV Invest, najmlajše hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje, ki letos praznuje komaj pet let de-
lovanja, je v lokalnem okolju postalo precej prepoznavno, zlasti z obetavnimi naložbami, kot npr. 
SAŠA inkubator, PV Center starejših Zimzelen, rekorden čas izgradnje novega hotela na Golteh in 
še bi lahko naštevali. Družba s 58 zaposlenimi, ki se ukvarja z nepremičninami, urejanjem okolja 
in gradbenim inženiringom, jamomerstvom in geodezijo ter gradbenim in komunalnim vzdrževa-
njem, ima tudi dve hčeri, in sicer SAŠA inkubator s 60-odstotnim lastništvom in Golte z 61,24-od-
stotnim lastništvom.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

rudar: v družbi Pv Invest se lahko 
po 5-letnem obstoju pohvalite s 
številnimi projekti. kako vam je 
lahko uspelo ob dejstvu, da je v tem 
obdobju svetovno gospodarstvo 
močno stagniralo zaradi ameriške 
nepremičninske krize, ki se v slove-
niji še sedaj občuti?
Potočnik: Ukvarjanje s projekti je 
osnovno poslanstvo družbe. Gre za 
temeljno dejavnost, kateri smo zave-
zani, ne glede na stanje gospodarstva 
in prisotnost krize. Seveda razme-
re, ki smo jim priča, predstavljajo 
pomembno informacijo, ki je ne gre 
zanemariti in podcenjevati. Kriza pa 
ni nujno vedno in povsod slaba, v 
sebi nosi tudi veliko izzivov in prilo-
žnosti. Kot pravijo, kjer se za nekoga 
pot konča, se lahko za drugega šele 
začne. In kje je skrivnost uspeha? 
Vsak od projektov je bil zelo skrbno 
načrtovan in dosledno voden. Zato 
pa je potrebna dobra in homogena 
ekipa. In PV Invest to je!
rudar: s spodbujanjem investitor-
jev in podjetništva ter s skrbjo za 
prostor prispevate k rasti in razvoju 
šaleške doline ter saša regije. za 
to skrbi predvsem saša inkubator, 
ki vsako leto tudi razpiše natečaj 
zmagovalna ideja, ki je regijsko 
tekmovanje start-up podjetij za 
najboljši poslovni načrt. kako pove-
žete posameznika, ki ima poslovno 
idejo, z investitorji? Mu pomagate 
tudi iskati kupce?
Potočnik: Tudi letos smo naš natečaj 
že razpisali, prve delavnice pa bomo 
organizirali v mesecu septembru. 
Namenjen je celovitemu spodbuja-
nju razvoja podjetniške aktivnosti 
v SAŠA regiji in promociji pomena 
inovativnega podjetništva. V okviru 
natečaja bomo identificirali inovativ-

ne podjetniške ideje, nudili strokovno 
pomoč 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 
želimo spodbuditi pozitivno regional-
no tekmovalno vzdušje in kot subjekt 
podpornega podjetniškega okolja z 
drugimi organizacijami inovativnega 
okolja v regiji graditi prepoznavno 
podjetniško usmerjeno regijo SAŠA. 
Mladi podjetniki oziroma bodoči 
podjetniki, kateri želijo sodelovati 
na našem natečaju, morajo do 9. 9. 
2011 oddati povzetek poslovne ideje, 
končni poslovni načrt pa je potrebno 
oddati meseca oktobra. Podjetni-
kom pomagamo pri navezavi stikov 
s potencialnimi investitorji preko 
naše partnerske mreže, prav tako 
jim pomagamo pri iskanju finanč-
nih sredstev preko drugih finančnih 
okvirjev, kot so nepovratna sredstva, 
garancije itd.
rudar: za razvojni center energi-
ja (rCe) vam je uspelo pridobiti 
11 milijonov evrov nepovratnih 
sredstev evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. z njim boste udeja-
njali inovativne ideje, jih bogatili z 
znanjem in izkušnjami ter razvijali 
nove izdelke, storitve in energetske 
tehnologije za prodor podjetij na 
domači in predvsem na tuji trg. 
kako bo to potekalo v praksi in kdaj 
pričakujete začetek obratovanja?
Potočnik: Projekt RCE bo s svojimi 
razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi 
celovito obravnaval in konkurenčno 
krepil področje energetike v državi z 
usmeritvijo tudi na evropski in ostali 
mednarodni prostor. Razvojno in 
znanstvena raziskovalna področja 

Centra bodo usmerjena predvsem na 
izboljšanje izkoriščenosti obstoječih 
tehnologij, obnovljivih in alternativ-
nih virov energije, k učinkoviti rabi 
energije, v učinkovito zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov in drugih 
onesnaževanj, projektiranje sodob-
nih energetskih sistemov, reševanje 
tehnoloških in okoljskih problemov, 
povezanih z energetiko, in k inova-
tivnim rešitvam na tem področju. 
Pričakovani rezultati 17 razvojnih 
projektov so konkretni produkti, 
nove tehnologije in metodologije, ki 
bodo zanimive na trgu in njihovim 
uporabnikom. Začetek obratovanja 
pričakujemo v mesecu juliju, prav 
tako so v tem mesecu predvidene 
že prve zaposlitve visoko strokovno 
usposobljenega kadra.
rudar: Pv Invest je vodil projekt za 
rekordno izgradnjo hotela golte, ki 
že od decembra sprejema goste.
na nadmorski višini 1 410 m tik 
ob smučišču hotel ponuja 52 sob z 

Mag. Drago Potočnik, 
direktor družbe PV Invest
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balkonom in 2 hotelska apartmaja. 
smučišče golte je v pretekli sezoni 
postalo naj smučišče 2010/2011. 
kakšne investicije načrtujete za še 
dodatno zadovoljstvo smučarjev?
Potočnik: V decembru 2010 smo 
v Gorsko turističnem centru Golte 
zaključili z deli in predali v obrato-
vanje sodoben hotel. Gostje so nad 
novim hotelom navdušeni, poznaval-
ci starega pa prijetno presenečeni nad 
moderno pridobitvijo. Novi hotel ima 
120 ležišč, moderen wellness, masa-
žni salon, fitnes, kongresno dvorano, 
hotelsko restavracijo in restavracijo 
za dnevne goste, bar, gorsko knjižnico 
in pomožne servisne prostore, ki so 
potrebni za obratovanje tovrstnih 
objektov. Zaradi težkih vremenskih 
razmer, ki so nas doletele v decem-
bru, določenih del v okolici objekta 
nismo mogli zaključiti. S temi deli 
smo nadaljevali ob zaključku sezone, 
v tem času z deli zaključujemo. 
Prijetno bosta urejena okolica hotela 
in hudourniški potok pod hotelom, 
namestiti moramo še urbano opremo 
in zunanjo razsvetljavo. 
Na področju namestitvenih kapacitet 
bomo v letošnjem letu zgradili osem 
novih depandans. Z izgradnjo smo 
že začeli. V vsaki depandansi bodo 
štiri stanovanjske enote. Zaključek 
gradnje še ni definiran, ker želimo del 
objektov prodati in s kupnino zaklju-
čiti izgradnjo vseh objektov. 
V zadovoljstvo smučarjev načrtujemo 
tudi posodobitev na področju smu-
čarske infrastrukture. Najprej je pred-
videna izgradnja nove šestsedežnice 
Kladje in smučišča ob njej, kasneje pa 
posodobitev ostalih naprav.
rudar: golte tudi v poletnem času 
obišče veliko pohodnikov. s spre-
minjanjem in razvojem trendov v 
turizmu se spreminja tudi turistična 
ponudba. Prilagajate ponudbo tudi 
pohodnikom v poletnem času?
Potočnik: Za uspešno poslovanje 
hotela bo treba dodatne napore vlo-
žiti v trženjske aktivnosti in pripravo 
novih programov, ki bodo na planini 

zagotovili obisk skozi vse leto. Cilj je 
pridobiti čim več stacionarnih gostov 
tudi izven smučarske sezone. Hotel 
ima idealno lego za pohodništvo, je 
idealno izhodišče tako za krajše kot 
tudi daljše ture. Ob pohodništvu pa 
je veliko možnosti tudi za kolesarje, 
tako tiste dnevne kot tiste, katerim 
bivanje na planini predstavlja izhodi-
šče za nova kolesarska odkritja. V ta 
namen bo na planini možna izposoja 
koles. 
rudar: kakšne so vaše aktivnosti na 
nepremičninskem trgu?
Potočnik: Ob ustanovitvi smo si 
zadali cilj, da v prvem petletnem 
obdobju uredimo gospodarjenje z 
nepremičninskim fondom. To nam 
je uspelo in danes se, kar se tiče 
stanovanjskega fonda, ob tekočem 
vzdrževanju v prvi vrsti ukvarjamo le 
še s problemom plačilne nediscipline. 
Tudi to problematiko postopoma 
urejamo in smo v prvih mesecih leto-
šnjega leta že dosegli ciljno vrednost. 
Je pa tu potrebno veliko angažiranja 
tudi skozi osebne razgovore z dol-
žniki. Včasih gre že za pravi finančni 
inženiring.
Sicer pa ugotavljamo, da obstoječi 
stanovanjski fond postopoma ne bo 
zadoščal za pokrivanje najemniških 
potreb v Skupini PV. Tu bo potreb-
na ojačitev in prva prihaja skozi 
dva projekta, ki sta že v teku. Prvi 
je izgradnja stanovanjske soseske 

Podrožnik – zahod v Mozirju s 64 
stanovanji, drugi pa izgradnja naselja 
šestih stanovanjskih hiš v zazidavi 
Lipa pri Velenju.
rudar: katere projekte načrtujete v 
prihodnjih 5 letih oziroma kakšna 
bo družba Pv Invest leta 2016? 
Potočnik: Veliko je dejavnikov, ki 
lahko vplivajo na to, kakšna družba 
bo PV Invest v letu 2016. Do sedaj se 
je izkazala kot sposobna združevati 
in usklajevati investicijske potenciale 
tako znotraj Skupine PV kot širše. 
Prizadevali si bomo zaupanje ohraniti 
in pričakujem, da bomo tudi čez pet 
let s ponosom zrli na doseženo. Vse-
kakor se vidimo v družbi pomembnih 
regijskih družb.

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

E. K. –50/C 178.500 170.072 –8.428 95,28 8.099
E. K. –130/A 199.500 134.580 –64.920 67,46 6.409
Proizvodnja 378.000 304.652 –73.348 80,60 14.507
Priprave 12.600 21.865 9.265 173,53 1.041
skupaj PV 390.600 326.517 –64.083 83,59 15.548

5. SREČANJE PRESELJENIH Z OBMOČJA 
RUDARJENJA PREMOGOVNIKA VELENJE 
že tradicionalno srečanje preseljenih z območja rudarjenja Pre-
mogovnika 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

PODJETNIKI IN PODJETJA 
V RAZVOJU VABLJENI 
K SODELOVANJU

saša inkubator nudi potencialnim 
podjetnikom in podjetjem v razvoju 
pod okriljem projekta Innova-
tIon 2020 brezplačno pomoč pri 
razvoju novega proizvoda.

Več informacij na sedežu SAŠA 
inkubatorja na Koroški cesti 62/b v 
Velenju oz. preko telefona 899 61 90 
ali e-pošte info@sasa-inkubator.si.

Izkoristite priložnost in jim 
zaupajte svojo poslovno idejo!
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Premogovnik Velenje med 
TOP 101 v letu 2010
Časnik Finance je tudi letos pripravil lestvico TOP 101 največjih in najboljših podjetij v Sloveniji za 
leto 2010. Metodologija za izbor največjih podjetij zajema razvrstitev glede na višino prihodkov od 
prodaje, višino čistega dobička, vrednost kosmatega donosa iz poslovanja, povečanega za odpi-
se vrednosti (EBITDA), višino kapitala in sredstev ter število zaposlenih. Družbe so razvrščene za 
vsako kategorijo posebej, končno mesto pa je seštevek posameznih indeksov glede na družbo z 
najboljšim indeksom v posamezni kategoriji.

Lestvica najboljših podjetij je prav 
tako oblikovana na podlagi šestih 
kriterijev, ki po mnenju sestavljavcev 
lestvice najbolje izražajo uspešnost 
poslovanja. Na to lestvico so uvrščene 
le družbe, ki so se uvrstile na lestvico 
največjih. Kriteriji za uvrstitev pa so 
naslednji: rast prihodkov, rast EBID-
TA, dobičkonosnost sredstev, dobičk-
onosnost kapitala, delež dobička iz po-
slovanja (EBIT) v poslovnih prihodkih 
ter dodana vrednost na zaposlenega. 
Poleg teh kriterijev je bila upoštevana 
tudi uvrstitev po velikosti. Tudi na tej 
lestvici so družbe uvrščene za vsako 
kategorijo posebej, končno mesto pa je 
tehtano povprečje uvrstitev.
Podatki, ki so služili za sestavo obeh 
lestvic, so pridobljeni od družb samih 
ter iz baze družbe Bisnode, družbe za 
poslovne in bonitetne informacije.
Razvrstitev družb na lestvici 2010 
je prinesla kar nekaj sprememb. Iz 
lestvice sta izpadli dve veliki gradbe-
ni podjetji, SCT in Vegrad, ki sta še 

leto prej zasedali mesti v prvi četrtini 
oz. v začetku druge tretjine lestvice 
največjih. Na lestvici najboljših pa sta 
bili že takrat uvrščeni bistveno slabše. 
Je pa v letu 2010 presenetila dejavnost 
predelave odpadnih materialov, ki je 
na lestvico prispevala kar nekaj novin-
cev (Dinos, Gorenje Surovina, Papir 
Servis …), predvsem zaradi izredno 
visoke rasti prihodkov, ki imajo naj-
pomembnejšo utež pri izračunu mesta 
med najboljšimi. Stalnica na najvišjih 
mestih je novomeška farmacevtska 
družba Krka, ki je dosegla na lestvi-
ci največjih prvo mesto, na lestvici 
najboljših pa tretje. Na tej lestvici sta 
jo prehitela Danfoss Trata (proizvo-
dnja izdelkov za regulacijo daljinskega 
ogrevanja), ki je poleg 21,5-odstotne 
rasti prihodkov dosegel kar 32-odsto-
tni donos na kapital in 23-odstotni 
donos na sredstva, ter mežiški TAB, 
predvsem zaradi skoraj 55-odstotne 
rasti prihodkov. Med družbami s 
področja energetike je najvišje na 

lestvici največjih na skupno 3. mesto 
uvrščen HSE. Po višini čistega dobička 
in kapitala zaseda 2. mesto, po višini 
prihodkov od prodaje ter sredstev 
zaseda 5. mesto, po višini EBITDA je 
na 8. mestu in po številu zaposlenih 
na 91. mestu izmed 101. Na lestvici 
najboljših pa je HSE uvrščen dve mesti 
nižje, torej na 5. mesto.

Kje najdemo Premogovnik 
Velenje?
Na lestvici največjih je Premogovnik 
Velenje zasedel skupno 32. mesto. 
Po kriteriju števila zaposlenih smo 
dosegli 16. mesto na lestvici, po višini 
sredstev, kapitala in EBIDTA smo na 
tretjini lestvice, po doseženi višini pri-
hodka smo na 48. mestu ter po čistem 
dobičku na 68. mestu.
Med najboljšimi družbami je Pre-
mogovnik Velenje dosegel 74. mesto, 
predvsem zaradi manjše prodaje kot 
leto prej (–1,3 %) ter zaradi negativne 
rasti EBIDTA (–6,6 %). Po velikosti 
bruto dodane vrednosti na zaposlene-
ga (52.929 EUR) pa smo uvrščeni na 
47. mesto, kar je bolje od prenekaterih 
družb, ki so sicer na skupni lestvici 
uvrščene pred nami. Poleg lestvice 
TOP 101 Premogovnik beleži še uvr-
stitev na 35. mesto izmed 50 podjetij 
z najvišjo bonitetno oceno v Sloveniji, 
ki jo je pripravila Bonitetna hiša i v 
sodelovanju z Dun & Breadstreet.
Zavedati se moramo, da so takšne in 
drugačne lestvice posledica upo-
rabljenih metodologij, ki niso ve-
dno najboljša izbira oz. niso vedno 
najboljši odraz dejanskega stanja. 
Glede na kontinuirano uporabo neke 
metodologije v daljšem časovnem 
obdobju pa gotovo dajejo tudi takšne 
lestvice signale o poslovanju in stanju 
v slovenskih podjetjih. 

Tatjana Krenker, vodja kontrolinga

Preverjanje uspešno opravili
Preverjanje znanja nadzorno-tehničnega osebja – to so nadzorniki in poslovodje – 
je potekalo od 12. 4. do 27. 5. 2011. skupno je preverjanje opravljalo 206 nadzorni-
kov, od tega 117 rudarskih, 43 strojnih in 46 elektronadzornikov ter 17 poslovodij. 
v prvem roku je bilo uspešnih 186 kandidatov, ponovno pa je preverjanje opravlja-
lo 20 nadzornikov. v drugem poskusu so tudi ti preverjanje uspešno opravili.
Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja, letos prvič v 
vlogi predsednika komisije je ob zaključku dejal: »Pri preverjanju znanja nadzorno-
tehničnega osebja sem že prej sodeloval, letos pa kot glavni tehnični vodja Premogov-
nika Velenje sodelujem tudi v vlogi predsedujočega komisiji. Večina kandidatov je že 
v prvem roku pokazala dovolj znanja in izpit uspešno opravila. Pri nekaterih pa smo 
zaradi pomanjkljivega znanja opravili ponovno preverjanje, ki so ga uspešno opravili. 
Letošnje preverjanje ni v ničemer odstopalo od vsakoletnih do sedaj. Tudi letos smo 
največji poudarek dajali varnosti in na tem področju zahtevamo najboljše znanje. 
Potrebno je zelo podrobno znanje glede stanja jame, poznavanje jame, poznavanje 
prezračevanja jame, varnosti, načrta obrambe in reševanja, poznavanje ukrepov za 
preprečevanje nastanka potencialnih nevarnosti, ki lahko nastopijo v jami, in obrambe 
v primeru nastopa nevarnosti ter tudi poznavanje tehnološko-tehničnih postopkov 
izvajanja del v jami in varnostnih ukrepov, katere je potrebno upoštevati pri različnih 
delih različnih strok v jami. Nekoliko pa se vedno pri teh preverjanjih dotaknemo tudi 
splošnega znanja in načina razmišljanja posameznika.«
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Premogovnik prodira na 
indijski trg
Premogovnik Velenje se pripravlja na vstop v enega največjih svetovnih projektov modernizacije 
podzemnega pridobivanja premoga v Indiji. V okviru obiska slovenske vladne delegacije v Indiji je 
Premogovnik Velenje v torek, 14. junija 2011, v Delhiju v Indiji s Skupino Fairwood podpisal spo-
razum o skupnem nastopu na indijskem trgu. Podpisa sporazuma se je udeležili tudi predsednik 
Vlade RS Borut Pahor. 

Indija želi do leta 2020 praktično 
podvojiti instalirane kapacitete za 
proizvodnjo električne energije, 
od tega bo kar 60 % vseh kapaci-
tet predstavljal premog, večinoma 
domačega izvora. Premogovnik 
Velenje bo Skupini Fairwood nudil 
lastna znanje in tehnologijo, saj se 
bo v omenjenih projektih pojavil kot 
inženir, projektant, recenzent in kon-
zultant. Tuji partnerji so Velenjsko 
odkopno metodo prepoznali kot eno 
najproduktivnejših za odkopavanje 
v debelih slojih premoga in najbolj 
okolju prijaznih ter so sami predlagali 
Premogovniku Velenje vključitev 
v ta projekt, kar ponovno potrjuje 
dodatno mednarodno priznanje 
najnovejših dosežkov velenjskega 
inženirskega znanja. Sodelovanje v 
projektu bo ponovno velika prilo-
žnost za promocijo domačega znanja 
tako za Premogovnik Velenje kot za 
državo Slovenijo.
Podjetji sta sporazum podpisali, da bi 
lažje zagotovili učinkovitejše storitve 
v indijskem, azijskem in pacifiškem 
premogovništvu. Sodelovanje bo z 
združitvijo visoko razvite tehnolo-
gije in znanja pripomoglo k razvoju 
rudnikov v indijski in JV azijski regiji 
ter zagotovilo manjši vpliv na tamkaj-
šnje okolje ter višje standarde pri delu 
in varnosti.
Premogovnik Velenje, ki velja za 
enega najsodobnejših premogovnikov 
v Evropi in tudi v svetovnem merilu, 
svoje izkušnje in znanje vse pogosteje 
prenaša na zunanje trge, predvsem na 
trge JV Evrope, vse bolj pa je prisoten 
tudi v svetu, saj se zanj s tem odpirajo 
številne nove poslovne priložnosti. 
Rezultat vlaganj v razvoj tehnologij 
in lastnega strokovnega kadra je 
velik potencial znanja in izkušenj, 
ki jih koristimo na eni strani za zelo 
učinkovito sodelovanje z najboljšimi 
dobavitelji opreme za odkopavanje 

(rezultat je tudi v svetovnem meri-
lu najboljša oprema za podzemno 
odkopavanje debelih slojev lignita, ki 
je instalirana v jamah Premogovnika 
Velenje), po drugi strani pa tržimo 
naša bogata rudarska znanja na raz-
ličnih projektih tako v Sloveniji kot 
tudi zunaj naših meja. Indija tako kot 
mnoge evropske in svetovne države 
nadaljujejo investicije v modernizaci-
jo pridobivanja premoga, ki bo eden 
ključnih energentov tudi v prihodnjih 
desetletjih.
Novih priložnosti in izzivov na 
svetovnem energetskem trgu se je 
razveselil direktor Premogovnika 
velenje dr. Milan Medved: »Po uspe-
šno zaključenih projektih v Bosni, ko 
smo v letu 2008 izvedli modernizacijo 
rudnika Mramor v Tuzli, smo začeli 
s projektiranjem odpiranja novega 
rudnika v Makedoniji, prav tako se 
dogovarjamo za modernizacijo tur-
ških premogovnikov. Pomemben trg 
je tudi Srbija, saj je ena od izrazitih 
konkurenčnih prednosti jugovzhodne 
regije energetska baza z izjemno veli-
kimi zalogami energetskega premoga. 
Države, ki razpolagajo z zadostnimi 
količinami energetskega premoga, 
se pospešeno pripravljajo na mo-
dernizacijo pridobivanja premoga v 
podzemnih rudnikih, v katerih se po 
pravilu nahaja boljši premog kot na 
površinskih kopih. Eden največjih 
svetovnih projektov modernizacije 
podzemnega pridobivanja premoga 

Skupina Fairwood je vodilno podjetje na področju infrastrukture, s 
sedežem v Indiji. Za njimi je 30 let izkušenj pri sodelovanju z mednaro-
dnimi partnerji v pridobivanju surovin in energije, še posebno premoga, 
olja in plinov. Njihove izkušnje segajo na področje rudarstva, nafte in 
plina, vzdrževanja, financiranja in dobave. Skupina Fairwood zaposluje 
preko 300 inženirjev in ostalih strokovnjakov, zaposlenih pri infrastruk-
turnih podjetjih v Indiji in Aziji.

se bo odvijal v Indiji.«
Dodal je še, da so mednarodni 
poslovni odnosi koristni za vse 
države udeleženke, vključevanje pa 
je še posebej pomembno za majhne 
države, kot je Slovenija, saj se s tem 
sodelovanjem odpirajo večje možno-
sti na konkurenčnem trgu. Uspešnost 
nastopa na tujih trgih je odvisna od 
strategije in filozofije podjetja, česar 
se zavedamo tudi v Premogovniku 
Velenje, ki ima jasno zastavljeno 
vizijo. Podjetje z več kot 136-letno 
zgodovino žanje zaupanje, ki temelji 
na ugledu podjetja ter dejstvu, da je 
njegovo ime povezano s kakovostjo. 
Dokaz za to je, da tuji strokovnjaki 
Velenjsko odkopno metodo prepo-
znavajo kot eno najproduktivnejših 
za odkopavanje v debelih slojih pre-
moga in jo s pomočjo znanja velenj-
skih strokovnjakov skušajo prenesti v 
svoje okolje.
Podjetjema bo sodelovanje omo-
gočilo iskanje rešitev na področju 
podzemnega pridobivanja v debelih 
slojih premoga in bo najnaprednejšo 
tehnologijo na svetu, kamor Velenj-
ska odkopna metoda nedvomno sodi, 
v učinkoviti in odgovorni obliki, s 
posebnim poudarkom na varnosti 
in vplivu na okolje, preneslo tudi v 
Indijo, JV Azijo in na Pacifik.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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Petdeset let se s soda skače, 
v Velenju ne gre drugače
Na 51. Skoku čez kožo bo v petek, 1. julija 2011, v rudarski stan sprejetih 41 novincev. Od leta 
1961, ko se je pričel sprejem novincev v rudarski stan s tradicionalnim skokom čez kožo, jih bo 
tako skupaj z letošnjimi skočilo že 3.414.

PODJETJE SMO LJUDJE

Število novincev je letos enako kot v 
letu 1976, ko je bilo število najmanjše, 
in je posledica manjšega vpisa ge-
neracije otrok. Tudi v preteklih letih 
je število novincev močno nihalo, 
največ jih je bilo v letih 1966 (122) 
in 1976 (125). Na prvem skoku čez 
kožo 3. julija 1961, ki je potekal na 
Titovem trgu v Velenju, je v rudarski 
stan skočilo 68 novincev.
Letos bo čez kožo skočilo 41 novin-
cev, od tega 8 geostrojnikov rudarjev 
in 3 rudarski tehniki Srednje ru-
darske šole v Velenju, 5 študentov 
Višje rudarske šole v Velenju, smer 
rudarstvo in geotehnologija, 25 
dijakov elektrostrojne smeri iz CSŠ 
Velenje in iz drugih srednjih šol. Vsi 
novinci vnaprej predlagajo svoje geslo 
in prevzamejo uniforme. Geslo uskla-
dijo z vodjem parade mag. Matjažem 
Koželjem. Pred parado gesla obravna-
vajo še skupaj s tistimi novinci, ki jih 
bodo povedali pred skokom čez kožo. 
Letos bomo slišali 15 gesel. Poleg 
38 novincev bodo na 51. Skoku čez 
kožo skakali še 4 predstavniki petih 
generacij oziroma 20 skakačev, ki so 
bili izbrani naključno. 
Tri dijake smo ob koncu šolskega 
leta, natančneje praktičnega pouka 
v Premogovniku Velenje, vprašali, 
koliko so se že seznanili z rudarskim 
poklicem, kakšni so njihovi načrti in 
kako se pripravljajo na skok čez kožo.

Elektrika ga zanima
Edi Kotnik iz Gaberk je dijak 3. 
letnika Elektro in računalniške šole 
CSŠ Velenje, elektrosmer. Za ta poklic 
se je odločil, ker ga elektrika zelo 
zanima, pripomogel pa je tudi oče, ki 
je zaposlen v Premogovniku Velenje. 
Tudi sam si želi zaposlitve v Premo-
govniku Velenje, in sicer kot elektri-
čar v jami. Da bo delo zelo zanimivo, 
se je izkazalo že na praksi. V prostem 
času trenira borilne veščine, ukvarja 
se z glasbo, vozi se z motorji. »Šola-
nje bom nadaljeval v programu 3 + 

2 Elektrotehniške šole CSŠ v Velenju 
in tako bom postal elektrotehnik. 
Vendar še ne takoj, najprej si želim 
zaposlitve in pridobitve delovnih 
izkušenj. Skok čez kožo sem si že 
večkrat ogledal in menim, da je zelo 
zanimiv in častni dogodek. Komaj 
čakam, da bom skočil čez kožo,« je 
povedal in dodal, da nima treme.

Nadaljuje tradicijo
Franjo Lesjak iz Vinske Gore je dijak 
3. letnika Strojne šole CSŠ v Vele-
nju, smer mehatronik operater. »Za 
poklic sem se odločil, ker si želim v 
Premogovniku Velenje nadaljevati 
tradicijo, saj bo tako tu zaposlena že 
tretja generacija Lesjakov. Šolo sem 
uspešno zaključil z dobrim uspehom. 
Mehatronika me zelo zanima že od 
otroštva, ko mi je oče pripovedoval 
zgodbe o delu po strojni plati v jami.« 
Trenutno se želi zaposliti, mogoče 
pa se nekoč tudi odločil za nadaljnje 
izobraževanje v smeri mehatronik 
tehnik. V prostem času igra harmo-
niko in se druži s kolegi, pomaga na 
kmetiji, se ukvarja s športom in vozi 
z motorjem. Prireditev Skok čez kožo 
si je kot gledalec že ogledal in se mu 
je zdela zelo zanimiva. Komaj časa, da 

se predstavi in postane pravi » knap«.

Praksa je drugačna
Dejan Založnik s Paškega Kozjaka pri 
Velenju je dijak 3. letnika Rudarske 
šole CSŠ v Velenju, smer geostrojnik 
rudar. Za ta poklic se je odločil sam, 
pripomogel pa je dedek, ki je nekaj 
časa delal v Premogovniku Velenje in 
mu vzbudil prvo zanimanje za delo 
v jami. Zanima ga predvsem, kako je 
bilo včasih v jami in kakšno je delo 
rudarjev sedaj, ko uporabljajo sodob-
no tehnologijo. »Teorija je veliko dru-
gačna od prakse in ob prvem vstopu 
v jamo sem bil presenečen, obdajali 
so me čudni občutki.« Ob tresljajih 
se je tudi malo zamislil, vendar je čez 
nekaj časa strah premagal. Delo ga je 
pričelo vedno bolj zanimati, pridobi-
val je nove izkušnje in spoznal, kako 
je delo rudarja zahtevno. Trenutno si 
najprej želi zaposlitve, mogoče pa se 
nekoč tudi odloči za nadaljnje izobra-
ževanje v smeri geotehnik. V prostem 
času se vozi z motorjem, druži z 
vrstniki in dela na kmetiji. Skok čez 
kožo si je že lani ogledal in mu je bil 
zelo všeč, letos pa komaj čaka, da sam 
doživi ta dogodek. 

 Edi Kotnik, Franjo Lesjak in Dejan Založnik bodo letos skočili v rudarski stan.
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PODJETJE SMO LJUDJE

Uspešno sodelovanje
Sodelovanje med Šolskim centrom 
Velenje in Premogovnikom Velenje je 
za Šaleško dolino izjemno pomemb-
no, saj se vse bolj zavedamo, da mora-
mo za razvoj naše doline in celotne 
regije tukaj zadržati in ohraniti 
visoko izobražen kader. 
Učiteljem Šolskega centra Velenje gre 
zahvala za kakovostne izobraževalne 
programe in prav je, da si v dolini 
prizadevamo, da jim ponudimo zani-
miva delovna mesta z visoko dodano 
vrednostjo, da si bodo dijaki lahko 
ustvarili kariero v domačem mestu in 
da bo znanje, ki ga študentje osvojijo 
med študijem, koristilo našemu celo-
tnemu območju. 
Novinci, srečno!

Rudar Premogovnika Velenje 
zmagovalec prvega cikla 
»Herojev za vse čase« v 
kategoriji Rudarji 

Prvi cikel glasovanja vseslovenske-
ga socialnega projekta »Heroji za 
vse čase« je zaključen. V projektu 
sodeluje tudi Premogovnik Velenje, 
ki se zaveda, da brez znanja, truda, 
prizadevnosti in nenehnega učenja 
zaposlenih kot podjetje ne bi bili 
tako uspešni. Med vodilnimi na 
lestvici herojev je rudar Simon 
Rožič, zaposlen v Skupini Premo-
govnik Velenje, ki je zmagovalec v 
skupini Rudarji in drugouvrščeni 
na skupni lestvici.

Podjetje Birt si skupaj s Sašem Hri-
barjem ter Valom 202 prizadeva za 
vrnitev pozitivnih občutkov ljudem 

vseh poklicev. Ljudem, ki z vnemo in zanosom opravljajo svoj poklic 
in pri tem niso medijsko izpostavljeni. Takšen je tudi poklic rudarja, za 
katerega še vedno veljajo načela pripadnosti, požrtvovalnosti, tovarištva 
in nesebične pomoči. 
Simon Rožič, heroj rudarjev, je ob tem dejal: »To mi pomeni veliko 
zadovoljstvo in je hkrati potrdilo, da delo opravljam vestno. Zahvalju-
jem se vsem sodelavcem in drugim zaposlenim v Skupini Premogovnik 
Velenje, ki so glasovali zame, prav tako pa tudi vsem ostalim naključnim 
obiskovalcem spletne strani www.heroji.si/poklici, ki so namenili svoj 
glas rudarskemu poklicu.«
Delo rudarja se je v preteklih 100 letih močno spremenilo. Svoje je 
dodala predvsem moderna in napredna tehnologija. Kljub temu pa v 
rudarstvu ostajajo temeljne vrednote iste, kot so veljale že v preteklem 
desetletju. »V jami se prav vsak dan zavedamo, kako pomembne so, 
predvsem tovarištvo, zaupanje, požrtvovalnost in nesebična pomoč. 
Poklic rudarja opravljam že 13 let in ob tem moram poudariti, da so v 
tem poklicu zelo pomembne delovne navade, saj je le tako lahko delo 
uspešno in varno opravljeno.« 
Zadnji dve leti je Simon Rožič zaposlen v hčerinskem podjetju Premo-
govnika Velenje PV Invest, kjer je leto in pol opravljal delo figuranta, to 
je pomočnik jamomerca. »Zadnje pol leta sem napredoval v samostoj-
nega jamomerca,« pravi Simon Rožič. Jamomerec v jami opravlja meri-
tve, na podlagi katerih usmerjajo jamske proge, kot npr. za odkopavanje 
premoga, za dostavo materiala, zračilne proge.
Ker ga delo rudarja veseli, se sedaj še dodatno izobražuje na Višji šoli 
za rudarstvo in geotehnologijo v Velenju. »Odločitve za poklic rudarja 
ne obžalujem, še enkrat bi se odločil enako, saj obenem tudi nadaljujem 
družinsko tradicijo dedka in strica, ki sta prav tako opravljala poklic 
rudarja, vendar takrat še v precej težjih delovnih pogojiih.«
Heroji z največ glasovi v posamezni skupini so bili slovesno imenova-
ni za »Heroje za vse čase« na zaključni televizijski oddaji, ki je bila na 
sporedu v soboto, 18. junija 2011, na TV Slovenija.

Simon Rožič, osebni arhivNekaj lanskih gesel

Pred mnogimi leti čez kožo sem skočil, 
in s pivom si grlo omočil.
Danes v jami za stroje sodobne skrbim, 
vam pa novinci »srečno« želim.

Glavo imejte vedno pokonci, 
tudi takrat, ko je najtežje,
takrat, ko jo izgubljajo vsi okoli vas.
Takrat ukrepajte umno,
danes čez kožo skočite pogumno.

Že petdeset let se s tega soda skače,
pri nas v Velenju pač ne gre drugače.
Zato, zelenci, za mano dobro skočite 
in tradicijo našo obdržite!

Srečno – stoletja že naš je pozdrav.
Prepričan sem, da za rudarje
vedno bo takšen ostal.

Sem lep, perspektiven, nadvse zanimiv. 
Ne boste verjeli, vse to sem sam 
ugotovil. 
Da pa lahko bom življenje spodobno 
živel, 
rad na šahtu bi delo imel.

Knapovščina ni za ženske, 
to poklic za moške je jeklene, 
ki se ne bojijo teme. 
To je za tiste, ki jim je poraz neznan, 
ki črno noč spreminjajo v dan.
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30 let Aktiva delovnih 
invalidov Premogovnika 
Velenje
Pred tridesetimi leti so se zaposleni v takrat še Rudniku lignita Velenje odločili, da bi bilo glede na 
število invalidov smiselno ustanoviti Aktiv delovnih invalidov, ki bi imel za osnovno nalogo zdru-
ževanje invalidov, jim po potrebi pomagati, nuditi nasvete in pomoč tudi izven delovnega oko-
lja, jih združevati na srečanjih in športnih prireditvah, na ta način pa bi utrdili tudi solidarnost in 
človečnost. Aktiv je v vseh desetletjih delovanja upravičil zaupanje članov – teh je bilo leta 1981 
preko 1000, danes pa jih je 453 – največ v Premogovnikovi hčerinski družbi invalidskem podjetju 
HTZ Velenje.

Okrogli jubilej so obeležili v petek, 3. junija 2011, v Zeleni 
dvorani Premogovnika Velenje. Zbrane je uvodoma poz-
dravil predsednik aktiva drago kolar, ki je poudaril, da 
so v vseh letih poizkušali pomagati svojim članom tudi pri 
posameznih problemih, za delovanje pa so imela vedno 
veliko posluha tudi vodstva matičnega in hčerinskih 
podjetij. 
»Pri svojem delu se srečujemo tudi s težavami,« je izposta-
vil Kolar, »a so te povezane predvsem z urejanjem proble-
matike invalidov na državnem nivoju, pri čemer mislimo 
na plačevanje dohodnine, kar je za invalide urejeno slabo.«
Premogovnik Velenje si kot družbeno odgovorno podjetje 
ves čas prizadeva, da svojim zaposlenim omogoča dobre 
razmere za delo, okolje, v katerem se ti dobro počutijo ter 
vedno nove poklicne in karierne izzive. V podjetju se za-
vedajo, da so lahko le zadovoljni zaposleni dobri, uspešni, 
inovativni pri svojem delu. S podporo različnim društvom, 
klubom in drugim institucijam prispevajo k hitrejšemu in 
uspešnejšemu razvoju vseh področij življenja tako znotraj 
podjetja kot tudi v lokalni skupnosti, s čimer bistveno iz-

boljšujejo kakovost bivanja v celotni Šaleški dolini in širše.
V tem duhu je zbranim nekaj besed namenil tudi direk-
tor Premogovnika velenje dr. Milan Medved: »Naša 
dejavnost je povezana s posebnimi pogoji dela in kljub 
najnaprednejši tehnologiji se posameznim nezgodam oz. 
nevarnim pojavom – žal – še vedno ne moremo izogniti. 
Narava našega dela je takšna, da nekaterih dogodkov tudi 
z najsodobnejšimi napravami ne bomo mogli nikoli pred-
videti. V Premogovniku Velenje in tudi v celotni Skupini 
se trudimo, da omogočamo delo tudi vsem delovnim 
invalidom, našim zaposlenim, ki so se poškodovali na 
delovnem mestu, ter s tem skrbimo, da zaposleni ostanejo 
v našem podjetju, kjer jim dajemo možnost, da še naprej 
opravljajo delo po svojih zmožnostih. Zavedamo se na-
mreč, da delo ljudi bogati in jim predstavlja izziv, možnost 
za doseganje zastavljenih ciljev, zaradi česar je pomemb-
no, da invalidne osebe ostajajo v delovnem procesu in po 
svojih najboljših močeh prispevajo k napredku in razvoju 
naše celotne Skupine.«
HTZ Velenje svoje poslanstvo, to je zaposlovanje invali-

Obvestilo o zapori cest
Premogovnik Velenje, d. d., Odbor za pripravo 
praznovanja, sporoča, 

da bo rudarska parada 

v petek, 1. julija 2011, ob 17.30 

krenila s Titovega trga v Velenju 
do mestnega stadiona ob jezeru. 

Pohod parade bo potekal po Rudarski, Prešernovi, Jen-
kovi, Kidričevi in Koroški cesti do krožišča pri starem 
kinu, nato pa po Cesti na jezero do vhoda na stadion 
na severovzhodni strani. 
Omenjene ceste bodo v času parade zaprte za prom-
et, za nekaj minut pa bo ustavljen tudi promet na 
vpadnicah na omenjene ceste, in sicer na Tomšičevi, 
Šercerjevi, Kersnikovi in Aškerčevi cesti.

Prosimo za razumevanje!
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dov, uresničuje kot največje invalidsko podjetje v Sloveniji, 
s skoraj 1000 zaposlenimi v preko 50 programih. 
»Pri uresničevanju produktivnega zaposlovanja invalidov 
se srečujemo z mnogimi izzivi, pri čemer je pomembno 
sodelovanje zaposlenih, vodstva, posameznika in strokov-
nih služb, kar je recept za uspešno reševanje invalidske 
problematike,« je izpostavil janko lukner, pomočnik di-
rektorja Htz velenje. »Pred dvema letoma je HTZ prvič 
zaposlil tudi invalide direktno s trga, prej je zaposloval le 
invalide iz Skupine Premogovnik Velenje. V zadnjem letu 
smo zaposlili tudi nekaj težje zaposljivih invalidov, ki se 
trenutno usposabljajo za delo.« Dodal je še, da je izjemno 
pomembna tudi vloga in pomoč države, saj lahko ta s 
sredstvi pomembno prispeva, da lahko invalidsko podje-
tje vlaga v razvoj in pokriva razliko v produktivnosti, ki 
nastaja. Na področju zakonodaje se namreč v prihodnjem 
letu obetajo spremembe na področju zakona o invalidskih 
podjetij, kar bo s seboj prineslo določene organizacijske 
spremembe, saj bodo morala invalidska podjetja, med nji-
mi seveda tudi HTZ Velenje, v prihodnjem letu zaposlova-
ti vsaj 50 % invalidov.
valter golob, predsednik Medobčinskega društva in-
validov šaleške doline velenje in eden od ustanoviteljev 
aktiva v letu 1981, je povedal, da težave v zvezi s proble-
matiko invalidov ostajajo bolj ali manj enake. Pohvalil je 
skrbno obravnavo problematike invalidov v Skupini PV, 
saj se v Velenju zaradi številnih propadlih podjetij pojavlja 
vedno višja brezposelnost, od tega precejšnji del odpade 
ravno na invalidne osebe. 
Čestitke ob 30-letnici delovanja je izrekel tudi dragutin 
novak, predsednik zveze delovnih invalidov slovenije 
in podpredsednik aktiva delovnih invalidov Premogov-
nika velenje. »Invalidi se usposabljamo in pridobivamo 
nova znanja, ki jih sodobna družba zahteva, postajamo 
vidnejši ter glasno in jasno zahtevamo svoje pogoje in 
pravice.« 
Priznanja in zahvale za dolgoletno pomoč je aktiv podelil 

Dragutin Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije in podpredsednik Aktiva delovnih invalidov Premogovni-
ka Velenje, izroča Dušanu Zapušku častni znak Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS).

Premogovniku Velenje, HTZ Velenje, sindikatu SPESS in 
Sindikatu Premogovnika Velenje, podružnici Sindikata 
HTZ Velenje ter dušanu zapušku. Slednji je v Premo-
govniku zaposlen na področju invalidskega varstva, in je 
poleg tega prejel še častni znak zveze delovnih invalidov 
slovenije (zdIs) kot posebno priznanje za humano delo 
pri uveljavljanju pravic invalidov in ustvarjanju enakih 
možnosti pri njihovem vključevanju v življenje in delo. Za-
pušek je ob prevzemu priznanja dejal, da »je to priznanje 
celotnemu kolektivu, saj mu brez podpore ne bi uspelo«.
ZDIS je za prizadevno in uspešno delo pri uresničeva-
nju in izvajanju pravic invalidov ter razvoju in krepitvi 
medsebojnih humanih odnosov posebna priznanja podelil 
tudi Aktivu delovnih invalidov Premogovnika Velenje, 
Premogovniku Velenje in HTZ Velenje.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

Dragutin Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slove-
nije in podpredsednik Aktiva delovnih invalidov Premogov-
nika Velenje, izroča predsedniku Aktiva delovnih invalidov 
Premogovnika Velenje Dragu Kolarju priznanje ob 30 letnici 
ADI PV za prizadevno in uspešno delo pri uresničevanju in 
izvajanju pravic invalidov ter razvoj in krepitev medsebojnih 
humanih odnosov.
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Marko Sever
Marko Sever, ki z delom prične že ob 5. uri, je v Premogovniku Velenje zaposlen od oktobra 2002. 
Zadnji dve leti dela kot vodja skupine transporta, ropanja in povzema v odvozni progi odkopa. 
Med nočno in jutranjo izmeno s sodelavci najprej po odvoznem traku odkopa transportirajo izro-
pano podporje. Po končanem transportu pa je potrebno izropati talne loke za tri izmene. Pri svojih 
tridesetih letih je odgovorni kopač na odkopu –130/A.

PODJETJE SMO LJUDJENA OBISKU

Po osmih letih dela v jami pravi, da je delo rudarja zahtev-
no in odgovorno, vendar bi izbral enako, če bi še enkrat 
izbiral, saj dela z veseljem.

 ali hranite kakšno stvar iz mladih let?
Že od malih nog živim v bloku in zaradi tega sem pro-
storsko dokaj omejen. To je tudi razlog, da teh stvari ne 
shranjujem. Najde se nekaj fotografij, to pa je tudi vse.

 katera je bila vaša najboljša ocena v osnovni šoli?
Osnovno šolo sem obiskoval v Velenju in to je res posebno 
življenjsko obdobje. To je obdobje odraščanja, ko ti po 
glavi rojijo neumnosti, zato se je bilo potrebno za dobro 
šolsko oceno še posebej potruditi.

 kdo je na družinski sliki iz vaše mladosti?
Imam pet let starejšega brata. V otroštvu sva si bila pogo-
sto v laseh in seveda sem vedno potegnil krajšo. Z leti se je 

to spremenilo, zdaj se odlično razumeva. Vsak ima svojo 
družino, prosti čas pa pogosto preživljamo skupaj.

 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
V jami so stvari zelo nepredvidljive, kar od človeka zahte-
va zbranost pri delu. Le dovolj zbran lahko delaš varno in 
učinkovito. Na to je treba misliti tako ob prihodu na delo 
kot tudi pri samem delu.

 kako bi predstavili svoje podjetje v dveh stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje z več kot 135-letno 
tradicijo in ima, kar je najpomembneje, jasno vizijo za 
naslednjih 50 let.

 kakšen poklic ste si želeli pri desetih letih?
Večina fantov v teh letih si želi postati policist, vojak, 
gasilec in jaz nisem bil nobena izjema. Ampak z leti in 
odraščanjem se je to spremenilo, tako zdaj svojega poklica 
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gotovo ne zamenjam za nobenega od prej omenjenih.

 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko najbolj 
zanesete?
V prvi vrsti nase, saj če se sam na sebe ne zaneseš, kako se 
bodo drugi nate? Seveda so tukaj tudi sodelavci, poudariti 
moram, da za mano stoji ekipa, ki je sposobna, delovna 
in zanesljiva. Je pa zagotovo rudarstvo takšna panoga, pri 
kateri sta zanesljivost na sodelavca in tovarištvo izjemnega 
pomena.

 kaj najraje delate, kadar nič ne delate?
Imam sina, ki je v letih, ko najbolj raziskuje svet oko-
li sebe. Kadar nisem v službi, večino časa preživim z 
družino. Imam pa seveda tudi svoje hobije. V tem letnem 
času predvsem kolesarim, če le imam čas, se odpravim na 
bližnje hribe.

 katero besedo bi pripisali sebi: reklamacija, kulinari-
ka, reinkarnacija, rekreacija? In zakaj?
Rekreacija je že sestavni del mojega dela, pri njem prete-
gnem dobršen del mišic telesa. Potem pa so tu še kole-
sarjenje, smučanje, plavanje … V vsakem letnem času se 
nekaj najde. Nikakor pa ne morem mimo kulinarike. Ku-
halnica mi ni tuja, če le imam čas, pripravim kaj okusnega.

  kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Sanje živim! Ko enkrat odrasteš, ne želiš biti odvisen 
od nikogar. Takrat je čas, da greš na svoje, in meni je to 
uspelo. Časi so takšni, da je to izjemno težko, zato sem še 
toliko bolj zadovoljen.

  v kateri kulturni ustanovi vas lahko največkrat 
srečamo?
V preteklosti sem večkrat obiskal muzeje, ki so bili del iz-
birnega izleta na dopustih. Zdaj je sicer tega manj, ampak 
verjamem, da se bo z leti spet spremenilo.

  Čim več daješ, tem več imaš. se strinjate?

Seveda! Kolikor daš, toliko dobiš, ampak materialne do-
brine tukaj odpadejo.

  kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Kot verjetno vsakemu izmed nas mi v življenju največ 
pomeni družina. Je vrednota, ki je ne smeš zapostavljati. 
Imam leto in pol starega sina in lahko potrdim, da so 
otroci res naše največje bogastvo.

  katere so tri vaše dobre lastnosti?
Sem zelo vztrajen, ne predam se zlahka in menim, da je 
tako tudi prav. Delavnost je lastnost, ki me spremlja že 
zaradi rudarjenja, in je dober zgled ostalim. V življenju 
nikoli ne gledam samo na svojo korist, torej je tudi nese-
bičnost ena mojih dobrih lastnosti. Ampak to je seveda 
moje mišljenje, nekdo, ki me pozna, bi mogoče navedel kaj 
drugega.

  kaj bi spremenili pri sebi?
Trma je tista, ki me spremlja že iz otroštva. Mogoče se mi 
ne zdi tako napačna v danem trenutku, ampak ko po-
gledam nazaj, vidim, da z glavo skozi zid ni vedno prava 
rešitev. Ne nazadnje pa sem po horoskopu oven in trma je 
za to znamenje značilna.

  kateri moto vas spremlja skozi življenje?
Cilj in pot do cilja sta v življenju izjemnega pomena in 
tega se poskušam vedno držati.

Marko z leto in pol starim sinom Vidom

Marko s starejšim bratom Petrom nekje na morju
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MARKETINŠKE 
AKTIVNOSTI V HTZ 
VELENJE V MAJU 2011

Promocija športne plastenke aquavallis 
V štirih izbranih 
Mercatorjevih centrih 
po Sloveniji smo v 
maju izvedli promo-
cijo športne plastenke 
AquaVallis. Promocija 
se je odvijala znotraj 
navedenih centrov, 
v dopoldanskem in 
popoldanskem času.
Namen promocije je 
bil, da mimoidočim 
oz. potencialnim 
kupcem predstavimo 
športno plastenko 
AquaVallis in prikaže-
mo, na kakšen način 
le-ta deluje. S pomo-
čjo športne plastenke 
AquaVallis smo filtri-
rali umazano vodo, ki 
ni bila pitna. Dokazali 
smo, da vgrajeni filter 
AquaVallis resnično 
deluje oz. filtrira še 
tako umazano vodo, 
saj je po filtraciji pri-
merna za pitje. S tem 
smo želeli vsem prisotnim tudi nazorno prikaza-
ti, zakaj je športna plastenka AquaVallis vredna 
nakupa. 
V času promocij je bilo prodano večje število 
športnih plastenk AquaVallis, saj sta kupce tako 
vizualna kakor tudi funkcionalna predstavitev 
prepričali v nakup izdelka. Kupci športnih plastenk 
AquaVallis so bili predvsem kolesarji, pohodniki 
in popotniki, saj se bliža čas dopustov in je športna 
plastenka AquaVallis izredno primerna predvsem 
za kraje, kjer voda ni pitna.
Športno plastenko AquaVallis je možno kupiti na 
prodajnih policah v večjih Mercatorjevih centrih 
po Sloveniji in v prodajalnah Sanolabor. S promo-
cijami v Mercatorjevih centrih želimo pospešiti 
njihovo prodajo in s tem ljudem predstaviti novost 
na domačem trgu.

REKORDNA PROIZVODNJA 
BETONA V DRUŽBI RGP 
VELENJE
 
V RGP Velenje smo v polni meri vključeni v 
izgradnjo novega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. 
Trenutno poleg ostalih del potekajo tudi intenzivna 
betonerska dela za temeljenje hladilnega stolpa 
in drugih objektov, kjer smo glavni dobavitelji za 
betone.
Proizvodnja betona v RGP Velenje poteka v teh-
nološko sodobni računalniško vodeni betonarni 
proizvajalca Liebherr že od leta 2005, ko smo jo 
postavili na dvorišče Premogovnika Velenje. S to 
betonarno smo dosegli zahteve evropske zakono-
daje na področju zagotavljanja kakovosti betona, 
kjer se narekuje sledljivost kvalitete proizvodnje. 
Betonarna omogoča izdelavo zahtevnejših vrst 
betona s kapaciteto do 80 m³/uro. 
Vse to so razlogi, da smo dobavitelji betona pri 
gradnji zahtevnega projekta TEŠ 6, saj so zahte-
ve za posamezne gradbene objekte specifične in 
predpisane sestave betona popolnoma različne 
in narekujejo povečano kontrolo nad določenimi 
lastnostmi izdelanega betona. 
Planirana količina teh betonov je v enoletnem 
obdobju 90.000 m³, na dan pa do 1.000 m³. Tako 
smo na prvi dan povečanega naročila 31. 5. 2011 
proizvedli 987 m³ betona, kar je do sedaj največja 
dosežena dnevna količina. Takšna proizvodnja 
zahteva izredno natančno logistiko vseh potrebnih 
vhodnih gradbenih materialov. Vsi udeleženci v 
procesu proizvodnje in kontrole betona si za ta 
»rekordni dan« zaslužijo vso pohvalo za dobro 
opravljeno delo. 
Naša betonarna bo pri projektu TEŠ 6 sodelovala 
vse do zaključka gradbenih del.
 

Slavica Pogorelčnik
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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: Velenje, KT 10
Zgrajeno: 1981
Velikost: 77 m2

Etaža: 2/4
Cena: 85.000 EUR
 
GaRSonjERa
Lokacija: Velenje, Center
Zgrajeno: 1965
Velikost: 27 m2

Etaža: 3/4
Cena: 43.000 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, Stante-
tova
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

4-SoBno
Lokacija: Mozirje
Adaptirano: 2009
Velikost: 115 m2

Etažnost: P + K
Cena: 120.000 EUR

2-SoBno
Lokacija: Koželjskega
Adaptirano: 2009
Velikost: 57 m2

Etažnost: 10/11
Cena: 69.000 EUR

2,5-SoBno
Lokacija: Gorenje
Zgrajeno: 1958
Velikost: 60 m2

Etažnost: 2/2
Cena: 65.000 EUR

2,5-SoBno
Lokacija: Gorenje
Zgrajeno: 1958
Velikost: 60 m2

Etažnost: 2/2
Cena: 59.000 EUR

3-SoBno
Lokacija: Velenje Šalek
Zgrajeno: 1985
Velikost: 82 m2

Etažnost: 1 /4
Cena: 85.000 EUR

3-SoBno
Lokacija: Velenje, Center
Zgrajeno: 1965
Velikost: 72 m2

Etažnost: 3/4
Cena: 85.000 EUR

2-SoBno
Lokacija: Velenje 
Koželjskega
Zgrajeno: 1978
Velikost: 64 m2

Etažnost: P/14
Cena: 72.000 EUR 
 
 

3-SoBno
Lokacija: Tomšičeva
Zgrajeno: 1963
Velikost: 71 m2

Etažnost: 2/4
Cena: 88.000 EUR

3-SoBno
Lokacija: Velenje - 
Goriška
Zgrajeno: 1977
Velikost: 62 m2

Etažnost: 4/5
Cena: 62.000 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: 125.000 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
 
 
 
 
 

vRStna
Lokacija: Velenje, 
Cesta X
Zgrajeno: 1982
Velikost: 270 m2 
Velikost parcele: 289 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 240.000 EUR 
 
SaMoStojna
Lokacija: Velenje - 
Efenkova
Zgrajeno: 1975
Velikost: 256 m2

Velikost parcele: m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 250.000 EUR

SaMoStojna
Lokacija: Studence
Zgrajeno: 1986
Velikost: 121 m2

Velikost parcele: 557 m2

Etažnost: K + P
Cena: 130.000 EUR

SaMoStojna
Lokacija: Ločica ob 
Savinji
Obnovljeno: 2010
Velikost: 120 m2

Velikost parcele: 175 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 165.000 EUR

SaMoStojna
Lokacija: Nazarje
Zgrajeno: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele: 826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 60.000 EUR

 
PaRCELE
 
ZaZIDLjIva Z GRaD-
BEnIM 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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89. mesto svetovno znane San 
Pellegrinove lestvice
Za slovensko svetišče kulinarike je prav lahko razumljivo, 
da je sprejemljivo le najboljše od najboljšega. In kaj bi bilo 
lahko boljše kot pritličje Plečnikove zgradbe iz konca dvaj-
setih let, monumentalno, slovesno delo, ki nagovarja javnost 
s svojo resnostjo in hkrati odprtostjo za vse!
Restavracija JB ponuja umirjeno elegantno in udobno biva-
nje v premišljeno imenitni arhitekturi, ponuja se takoj izza 
velikih izložbenih stekel, ki gledajo na secesijsko Miklošiče-
vo ulico. Atmosfera in suvereno domiselne jedi šefa Janeza 
Bratovža zmorejo pričarati vzdušje harmonične razkošnosti, 
ki si ga je mogoče zapomniti za zmeraj. In prav zaradi tega 
Restavraciji JB pripada 89. mesto svetovno znane San Pelle-
grinove lestvice.

»Čisto in prefinjeno«
To je bilo pred leti in je še tudi sedaj vodilo šefa Janeza 
Bratovža, kuharskega velemojstra, ki se je kalil doma in 
v Evropi, domicil pa našel na začetku ulice, ki popotnika 
popelje v zgodovinsko in sodobno Ljubljano. Integriteto 
in šarm daje kuhanju Janeza Bratovža kombinacija medi-
teranskega z globalnimi vplivi od drugod, a vendarle ves 
čas neprikrito ohranjanje tradicije – visoke francoske in 
nostalgične slovenske, izjemno spoštovanje sestavin in 
sezon, izbira natančnih kuharskih tehnik, tradicionalnih in 
tudi novejših, in zmeraj, tudi ko se zdi zapleteno, intuitivno 
ohranjanje preprostosti, izvirnosti okusov, njihova jasnost, 
čistost, bleščavo.
Restavracija JB ponuja svojevrstno, posebno, čarobno zgod-
bo: početje šefa Janeza Bratovža določa nenehna ponižna 
želja po doseganju popolnosti, njegove kulinarične kreacije 
zaznamuje dojemanje prvinskosti v hrani in hkrati premi-
šljena in prefinjena drznost, katere posledica je, da meniji in 
posamezne jedi razširjajo gostjino ali gostovo kulinarično 
obzorje in spreminjajo njeno oziroma njegovo prepričanje, 
kaj in kakšna je lahko dobra, zapeljiva in tešljiva hrana. 
JB-jevo kuhanje je zmeraj znova nepozabna izkušnja, 
čudežno soočenje s tem, da je jed enostavno boljša od 
posameznih sestavin, pa čeprav so te zmeraj vrhunsko sveže 
in nikakor niso dolgo potovale. Prezentacija krožnikov je 
zmeraj elegantna, a čeprav preseneča s svojo kreativnostjo, 
ni nikdar provokativna. Zdi se, kot da bi se krožniki zahva-
ljevali, da jim šef pušča neskončno možnost očarati gosta s 
svojimi prvinskimi okusi.

V sodelovanju z elitno 
Restavracijo JB kuharskega 
mojstra Janeza Bratovža
Kuharski mojster v Restavraciji Jezero Dejan Potočnik iz Šoštanja, ki je uvedel že veliko novitet iz 
vrhunske kulinarike in v Restavracijo Jezero pripeljal številne nove goste, se z namenom izbolj-
ševanja in nadgradnje ponudbe dodatno enkrat tedensko izobražuje pri Janezu Bratovžu v elitni 
Restavraciji JB v Ljubljani.

Vino
Občudovalcu in poznavalcu je vino čudovito dopolnilo h 
hrani, pomirjevalo po utrudljivem dnevu in blago poživilo. 
(S. Šinkovec)
Vinski list pokriva vsa vinorodna področja Slovenije z 
mirnimi belimi, rdečimi vini, vini rose, predikatnimi vini 
ter penečimi vini. Na vinskem listu boste našli tudi bogat 
izbor tujih mirnih vin, penečih vin in šampanjcev iz različ-
nih držav in pokrajin (Argentina, Avstralija, Avstrija, Čile, 
Francija, Hrvaška, Italija, Južna Afrika, Kalifornija, Španija, 
Portugalska, ZDA). Šefova knjiga zemlja morje: okusi iz 
slovenije, ki ji je na slovenskem knjižnem sejmu strokovna 
javnost namenila nagrado »najlepša slovenska knjiga leta« 
v kategoriji monografij, daje slovensko in angleško beročim 
vpogled v način vrhunskega kuhanja, v kulinarično filozofi-
jo Janeza Bratovža, ki je neznansko spoštljiva do tradicije, a 
hkrati pirotehnično suvereno inovativna. JB-jeva imenitna 
knjiga z vrhunsko fotografijo in oblikovanjem razkriva – kot 
je pripomnil kulinarični poznavalec – unikatne mojstrovine 
iz kuharskega ateljeja. To je knjiga, s katero je užitek kuhati 
vrhunsko, pa četudi le amaterskemu kuharju. 

Zahvala
V imenu podjetja Gost se Janezu Bratovžu zahvaljujem za 
topel sprejem v njihov cenjeni kolektiv, kakovostno, kvalite-
tno in strokovno izobraževanje, ki zajema mnogo novih idej 
in kaže moč srčnosti ter izjemnih okusov. 
Kup kamenja preneha biti kup kamenja v tistem trenut-
ku, ko ga pogleda nekdo, ki nosi v duši podobo katedrale. 
(Exupery)

Dejan Potočnik, kuharski mojster
Gost – Restavracija Jezero

Dejan Potočnik in Janez Bratovž
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V maju 2011 smo se člani Kluba 
upokojencev Premogovnika Velenje 
odpravili na prvi letošnji izlet, ki se ga 
je udeležilo sedeminosemdeset članov.
Grad Turjak se nahaja v naselju Tur-
jak, občina Velike Lašče, okrog 20 km 
jugovzhodno od Ljubljane. Nekdaj 
je bil v lasti Auerspergov, katerih 
vrhunec moči je sovpadal z obdobjem 
turških vpadov in reformacije na Slo-
venskem. Prvič se omenja leta 1220, 
a naj bi nastal že v 10. ali 11. stoletju. 
Prvotni grad je stal malo niže od 
današnjega, na skalnem pomolu, od 
koder je bil dober razgled na rimsko 
cesto. Danes nanj spominjajo le ruše-
vine. Kdaj je bil sezidan zgornji grad, 
ni mogoče natančno ugotoviti, sta pa 
leta 1318 omenjena še oba. Po potresu 
leta 1511 so zgradili trikotno zgradbo 
renesančnega videza. Vzhodno stran 
varujeta dva okrogla stolpa, nasprotni 
stranici trikotnika pa se končujeta z 
mogočno okroglo bastijo.
Po obnovi gradu, ki je s presledki 
potekala od konca 2. svetovne vojne 
naprej, najbolj intenzivno in sistema-
tično pa v letih od 2004 do 2006, so 
danes na ogled Dalmatinova kapela s 
freskami iz 15. stoletja, viteška dvora-
na, katoliška kapela, poročna dvo-
rana, grajske ječe v stolpu, mogočen 
volovski stolp.
Po ogledu gradu Turjak nas je pot 
vodila v bližnjo Rašico, kjer smo v 
čudovitem okolju narave obiskali dom 
očeta slovenstva, voditelja reformacij-
skega gibanja in utemeljitelja slovenske 
besede Primoža Trubarja.
Trubarjeva domačija, obsega več 
objektov: spominsko hišo s spominsko 
sobo in mlinom, žago venecijanko, ki 
stoji na otoku; gospodarsko poslopje, 
v katerem je iz hleva nastala krčma. 
Iz skednja je nastala galerija Skedenj, 
na podstrešju nad galerijo je Trubar-
jeva čitalnica, v kateri so razstavlje-
na Trubarjeva dela in dela drugih 
protestantskih piscev. Najbolj zanimiv 
je Trubarjev pečatnik, ki ga je vse 
življenje uporabljal na svojih pismih. 
Je okrogel kot mlinski kamen, na ka-
terem so obrtni znak tesarjev, usnjen 
predpasnik in sekira. V bivši kašči 
je sedaj sprejemnica in prodajalna 
spominkov. Vse tri zgradbe stojijo na 

Po Trubarjevih poteh

mestu, na katerem je stala Trubarjeva 
rojstna hiša z mlinom in žago, vendar 
so ti objekti novejšega datuma – stari 
kakšnih 200 let – in torej ne gre za 
objekte izpred 500 let, ko se je rodil 
Primož Trubar. Trubarjeva rojstna hiša 
je bila lesena bajta, ki jo je že v Tru-
barjevem času pozobal čas, najbrž v 
podobi ognja. Zaradi pogostih turških 
vpadov, Trubar jih omenja prav v vseh 
svojih delih, so prebivalci teh krajev 
živeli v veliki revščini. 
Čisto prehitro je minil čas, namenjen 
ogledu Trubarjeve domačije, in že smo 
bili na poti proti Muljavi, ki je prijazna 
dolenjska vasica v Občini Ivančna 
Gorica. Leži na prehodu Dolenjskega 
podolja v Suho Krajino na zahodni 
strani doline potoka Višnjice. Tu se 
je rodil prvi veliki pripovednik Josip 
Jurčič.
Jurčičevo rojstno hišo je leta 1826 po-
stavil pisateljev ded in do danes ni bila 
predelana. Njen talni načrt je značilen 
za osrednjo slovensko kmečko hišo 
19. stoletja. Sestavlja jo pet opremlje-
nih prostorov: veža s črno kuhinjo 
in ognjiščem, »hiša«, »kamra« in na 
drugi strani veže »štiblc« ter klet. Na 
severni strani je podaljšana za majhen 
hlev, nad katerim je bil včasih lesen 
skedenj. Danes sta na tem delu pred-
stavljena Jurčičevo življenje in delo.
Poslovili smo se od »Desetega brata« 
in se odpeljali proti Stični, ki je versko, 
kulturno in gospodarsko središče 
tega dela Dolenjske, na ogled Stiškega 

samostana. Med redkimi delujočimi 
samostani je edini, ki pripada cisterci-
janom. Cistercijanski red je nastal leta 
1098 v Burgundiji v Franciji, v kraju 
Citeaux in po njem tudi dobil ime. 
Ustanovitelji so bili trije svetniki, ki so 
bili benediktinski menihi iz samostana 
v kraju Molesme. Samostan je danes 
pomemben kulturni in verski spome-
nik. Leta 1136 ga je ustanovil oglejski 
patriarh Peregrin I. Takrat je dobil tudi 
mnogo posesti. Menihi cistercijanci 
so se poleg molitve posvečali tudi 
dobrodelnosti, delu in gospodarskim 
dejavnostim, od 13. stoletja dalje pa 
tudi dušnemu pastirstvu. Zapustili 
smo samostan in se mimo Trebnjega 
spustili v Mirensko dolino v vinoro-
dno področje Malkovca, ki je naselje 
v Občini Sevnica. Prijazni gostitelji 
vinotoča Malusova zidanica so nam 
pripravili degustacijo vin z njihovega 
vinorodnega območja. Zraven so te-
knili ajdov kruh z orehi, ržen in zeljni 
kruh, domače meso, ocvirki, ocvrta 
čebula, razni namazi, suho sadje … 
Manjkala ni niti harmonika in kmalu 
se je oglasila pesem. 
Dan se je prevesil v pozno popoldne in 
odpeljali smo se skozi Sevnico, mimo 
Zidanega Mosta proti domu. Še posta-
nek v Rimskih Toplicah, kjer smo ob 
večerji strnili vtise o preživetem dnevu 
in že nas je vzela v svoje naročje noč, 
ko smo prispeli domov.

Pavel Župevc
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Upokojence Premogovnika 
Velenje povezuje tradicija

Tradicionalno srečanje upokojen-
cev Premogovnika Velenje pomeni 
začetek praznovanja dneva rudarjev. 
Tokratno srečanje smo namenili 138 
upokojencem, ki so se upokojili med 
1. junijem 2010 in 31. majem 2011. 
Nekdanji zaposleni v Premogovniku 

Velenje so se srečali v četrtek, 16. 
junija, v Restavraciji Jezero v Velenju, 
kjer jih je sprejel direktor Premogov-
nika Velenje dr. Milan Medved, direk-
torji hčerinskih družb, vodje služb 
ter predsednika sindikata in sveta 
delavcev. Pred pričetkom srečanjem 

jih je pozdravil Pihalni orkester Pre-
mogovnika Velenje, na srečanju pa 
so jim zapeli člani Rudarskega okteta. 
Upokojeni sodelavci so v zahvalo pre-
jeli priznanja in spominska darila.
Za dolgoletno pripadnost podjetju – 
marsikdo od prisotnih je vso svojo 
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Klub upokojencev 
Premogovnika Velenje 

vabi 
na izlet v Fieso,
v sredo, 7. septembra 
2011,
z odhodom ob 7. uri s 
perona št. 8 Avtobusne 
postaje Velenje.

Program izleta:
• ogled Luke Koper,
• kosilo v Fiesi, možnost 

kopanja pri hotelu Barbara,
• sprehod do Pirana, možnost 

ogleda mesta,
• vkrcanje na barko, med 

vožnjo ob slovenski obali 
ribji piknik,

• izkrcanje v Izoli in vožnja 
proti domu.

Cena izleta je 25 €.
Prijave bodo zbirali v klubski 
pisarni v sredo, 3. avgusta, 
od 9. do 11. ure, oziroma do 
zapolnitve dveh avtobusov.

Vabljeni!

Klubska pisarna bo v juliju in 
avgustu zaprta. Izjemoma bo 
odprta 3. avgusta, ko bo tudi 
vpis za izlet v Fieso.

KNAPOVA POT
Ob tihem večeru svoj dom zapusti,
med knape odide, jim srečno želi,
ko pelje se v jamo,
da kroco in šremer čez ramo.

Po prašni poti odide,
čez krajcnge, čez ride,
tja gor v bremz se spusti,
da znoj po hrbtu kar polzi.

Pod čelado mu je že vroče,
ko stari stroj zaropoče,
zarohni, da stena zaječi,
še skat svoj glas zdaj spusti.

Zalaga si kapo, da strop gor drži,
pa steno posidra že štemplat hiti,
dajmo forbec, zavpije na glas,
se trese na štilu ta stari pik as.

Zdaj fedra po traku to črno zlato,
na plano, na plano pod sončno nebo,
obriše si čelo, ko šiht je končan,
obleče še bluzo, odide zgaran.

Prihajajo lučke z vseh strani,
pod šalo hitijo, se ven že mudi,
na poti je srečno, srečno pozdrav,
ko jutri se vrne, se v bremz bo zagnal.

(za številki Priprav 13 in 11)

V RANO JUTRO
Ob ranem jutru kukavca me prebudi,
ob svitu na smreki naši posedi,
kuku, kuku odmeva po dolini,
kuku, kuku razlega se v tišini.

V srcu tako sem prevzet,
sem okence moral odpret,
da slišim jo,
to jutranjo budnico.

Tako je čista mi rosa zarana,
tako je čista mi po trati postlana,
sprehodim se preko nje,
tega nihče ne vidi, ne ve.

Se sonce nežno že kaže,
skozi okno na steno, riše svoje obraze,
ko sončen dan se odpira,
ga vetrova sapa prezira.

Na jutranjo pašo čebele poletijo,
cvetove bujne si želijo,
glej človek, bodi ga vesel,
takega jutra nihče ti ne bo vzel.

Branko Vidmar

delovno dobo preživel v Premogov-
niku Velenje – se je upokojenim so-
delavcem zahvalil direktor dr. Milan 
Medved, ki je dejal, da se je v tem 
letu tako upokojenim sodelavcem kot 
celotni Skupini Premogovnik Velenje 
zgodilo veliko prelomnih trenutkov. 
Blok 6 se je pričel graditi in že kaže 
svojo obliko. Količine premoga so 
tudi uradno potrjene s strani medna-
rodne komisije za revizijo zalog. Ta je 
v svojem poročilu napisala, da je Pre-
mogovnik Velenje je referenčna točka 
v premogovništvu zahodne Evropi. 
»Da je Premogovnik Velenje danes 
sodobno podjetje, gredo zasluge tudi 
vam. S sodelovanjem vseh strokovnih 
služb lahko Premogovnik Velenje 
deluje kot uspešno in dobro organizi-
rano podjetje. Smo kot športna ekipa 
in doprinos vsakega posameznika je 
zelo pomemben, saj šteje za skupen 
rezultat. V imenu celotne Skupine bi 
se vam rad zahvalil za vaš prispevek 
v vaši delovni karieri. Tudi zaradi va-
šega preteklega dela danes odhajate iz 
uspešnega podjetja, ki ima pred seboj 
še 50 let prihodnosti.« 
Premogovnik Velenje neguje odnose 
tako z zaposlenimi kot tudi z nekda-
njimi zaposlenimi, saj se zaveda, da 
brez njihovega prispevka in vloženega 
truda ne bi bili tako uspešno podjetje. 
Z namenom ohranitve povezanosti s 
podjetjem in združitve vseh upoko-
jencev, ki so bili kadarkoli zaposleni v 
eni od družb Skupine PV, so usta-
novili Klub upokojencev. Klub skrbi 
za njihovo druženje, sodelovanje v 
različnih dejavnostih ter negovanje 
rudarske tradicije. Priložnost za novo 

druženje upokojenih sodelavcev bo 
zopet v petek, 1. julija 2011, ob 18. 
uri, ko se bo na Mestnem stadionu v 
Velenju pričel že 51. Skok čez kožo.
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Spoštovani stanovski kolegi, 

spoštovane sodelavke in sodelavci!
Letos mineva 50 let, odkar v Velenju obeležujemo 3. julij – dan rudarjev s tradicio-
nalno prireditvijo Skok čez kožo. Skok čez kožo izvira iz 16. stoletja, ko so v čeških in 
slovaških rudnikih uvedli svečano sprejemanje novincev, in osnova običaja ostaja še 
danes enaka. 

Prvi Skok čez kožo je potekal 3. julija 1961. Do danes smo na slovesni prireditvi v ru-
darski stan sprejeli že 3.373 novincev. Mnogi med njimi pravijo, da jim je dan spreje-
ma v rudarski stan ostal v neizbrisnem spominu. 

3. julij je praznik slovenskih rudarjev in vseh tistih, ki s svojim delom dan za dnem 
trgamo črno zlato iz neder zemlje. To ni le dela prost dan, v katerem se spočijemo in si 
naberemo moči za nove delovne podvige, to je dan, ki je prežet s stanovsko tradicijo. 
Po tradiciji se uniformirani rudarji zberemo na Titovem trgu v Velenju in v povorki 
krenemo na prireditveni prostor, kjer potem poteka osrednja slovesnost. 

Tradicija je, da se ozremo in pogledamo rezultate preteklega dela, sprejmemo v svoje 
vrste častnega skakalca in na koncu še novince, ki so uspešno zaključili šolanje. 

Skupina Premogovnik Velenje je edinstvena pri ohranjanju stanovske tradicije. Zaposleni v njej se zavedamo pripadnosti 
kolektivu, pomembnosti vsakega posameznika in vloge, ki jo Skupina PV predstavlja v slovenskem gospodarstvu.
Človek je najbolj srečen, če je cenjeno njegovo delo, če je spoštovan in če mu pripada tisto, kar je s poštenim delom 
prislužil. In če želimo, da nas opazijo in cenijo drugi, moramo to najprej storiti sami. Naš praznik bo spoštovan le, če ga 
bomo spoštovali mi. Zato vas, spoštovani stanovski kolegi, vabim, da se mi pridružite v paradi. 

Vas, spoštovani sodelavke in sodelavci, Velenjčanke in Velenjčani in vsi drugi, ki želite praznovati z nami, pa vabim 
na slovesni 51. Skok čez kožo s kasnejšo pogostitvijo, ki se bo začel v petek, 1. julija, ob 18. uri na Mestnem stadionu v 
Velenju.

SREČNO!	 	 	 	
mag. Matjaž Koželj, 

vodja parade in ceremoniala

Program 51. Skoka čez kožo v petek, 1. julija
•	 Budnice Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje ob 6. uri,
•	 podelitev priznanj vsem letošnjim delovnim jubilantom in jubilantom Jamske reševalne čete ob 10. uri v Domu 

kulture Velenje,
•	 parada uniformiranih rudarjev – zbor ob 17. uri na Titovem trgu, odhod parade na Mestni stadion ob jezeru v 

Velenju ob 17.30,
•	 začetek Skoka čez kožo ob 18. uri na mestnem stadionu; čez kožo bo skočilo 41 novincev, v sklopu praznovanja 50. 

obletnice skokov bodo čez kožo skočili tudi po 4 predstavniki generacij izpred 25, 20, 15, 10 in 5 let, častni skok 
bo opravil mag. Marjan Kolenc, dolgoletni glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje, razglasitev najboljših 
dijakov generacije ter najboljših sodelavcev in skupin v Skupini Premogovnik Velenje,

•	 družabno srečanje zaposlenih v družbah Skupine Premogovnik Velenje in upokojencev ob Restavraciji Jezero – po 
Skoku čez kožo.

Vabljeni, da praznujete z nami! 
Srečno!
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PRIHRANEK40 €

389,99 €

• Intel® Core™ i3-380M
• Visokoločljiv zaslon 39,6 cm (15,6”)
• 4 GB RAM, veliki 640 GB disk
• ATI Radeon HD 6470M (512 MB DDR3)
• Windows® 7 Home Premium 64 bit

HP Pavilion g6-1005em Notebook PC

• zaslon: 54,6 cm (21,5") LCD monitor s TV tunerjem
• ločljivost: 1920 x 1080 FULL HD 
• odzivni čas: 5 ms, kontrast: 50 000:1
• TV Tuner, MPEG4, DVB-T/C,

zvočniki 2 x 3 W
• garancija: 3 leta

Samsung LCD P2270HD TV je idealna izbira!

189,90 €

229,90 €

Tablični računalnik PRESTIGIO PMP3084B
• ekran: 21,3 cm (8,4") 800 x 600
• zaslon na dotik »rezistivni«
• procesor: ARM 9 (660 MHz)
• 256 MB RAM
• baterija: Lithium Polymer 4000 mAh
• 4 GB notranjega spomina
• OS: Android v2. 1 (Eclair)
• podpora: Micro SD/Micro SDHC
• povezave: USB/Wi-Fi
• garancija: 24 mesecev

179,99 €

XBOX slim 250gb + kinect komplet
Z elegantno obliko, 250 GB trdim diskom, brezžično 
povezljivostjo, vam Xbox SLIM prinaša ultimativne 
igralske izkušnje.

Ob nakupu konzole dodatna 
igra 20 % ceneje!

TISKALNIK SAMSUNG SCX-4623F
ČB laserski multifunkcijski tiskalnik
• tiskalnik, kopirec, čitalnik, faks
• spomin: 64 MB, priklop USB 2.0
• ločljivost tiskanja in kopiranja: 1200 x 1200
• hitrost tiskanja in kopiranja: do 22 str/min
• predal: 250 listov
• garancija: 24 mesecev

169,90 €

Ponudba velja do razprodaje zalog.
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Na odprtju razstave »Naravoslov-
ne ilustracije« je prisotne v imenu 
Premogovnika Velenje pozdravil 
boris Potrč, vodja Izobraževalnega 
centra, ki je po uvodnem delu kot 
anekdoto povedal: »Vrezčeva razstava 
me je spomnila na mladostna leta, ko 
smo se kot mulci podili po travnikih 
z visoko travo in preučevali žuželke.« 
Čestital je umetniku Žarku Vrezcu za 
čudovito in navdihujočo razstavo. 
O umetnikovem delu je likovna 
kritičarka barbara boltar povedala: 
»Vrezčeva razstava, ki smo jo prvič 
pripravili v Galeriji Šivčeva hiša 
v Radovljici in sedaj že tretje leto 
potuje po slovenskih razstaviščih in 
galerijah, povsod vzpodbudi veliko 
pozornosti. Galerija Šivčeva hiša v 
Radovljici, ki je edina muzejska hiša 
v Sloveniji, ki se dokaj sistematično 
in strokovno ukvarja z ilustracijo, je v 
30 letih obstoja predstavila dela vseh 
vidnejših slovenskih ilustratorjev in 
ilustratork. Obenem so v omenjeni 
galeriji zbrali tudi relativno veliko 
zbirko originalnih del, ki je že 10. leto 
na ogled v Radovljici. Tudi za nas je 
bila razstava slikarja Žarka Vrezca 
presenečenje, saj smo se prvič srečali 
s tako obsežnim opusom poljudno-
znanstvene ilustracije.« 
Na harmoniki sta se predstavili Maša 
Balažek in Urška šehić, učenki 6. 
razreda Glasbene šole Frana Koruna 
Koželjskega v Velenju pod mentor-
stvom Mojce volavšek.
V Muzeju premogovništva Slovenije 

V Muzeju premogovništva 
Slovenije v Velenju odprli 
razstavo »Naravoslovne 
ilustracije«
V Beli garderobi Muzeja premogovništva Slovenije so v četrtek, 9. junija 2011, v sodelovanju z 
Muzeji radovljiške občine – Galerijo Šivčeva hiša v Radovljici odprli razstavo akademskega slikarja 
Žarka Vrezca z naslovom »Naravoslovne ilustracije«, za katero je slikar že na prvi razstavi, katere 
se je udeležil – bienalu slovenske ilustracije, ki je največja in najpomembnejša manifestacija te li-
kovne zvrsti pri nas – prejel eno od najvišjih nagrad, in sicer Priznanje Hinka Smrekarja za dosežke 
na področju poljudnoznanstvene ilustracije. Prejemnik te nagrade je postal še enkrat, in sicer na 8. 
bienalu leta 2008, posebno nagrado člana strokovne žirije pa je prejel tudi leta 2010.

v Velenju si lahko razstavo slikarja 
Žarka Vrezca ogledate do vključno 
10. julija 2011.

Naravoslovne ilustracije
Ilustracije akademskega slikarja Žar-
ka Vrezca opredeljujemo kot polju-
dnoznanstvene. Ta strokovni izraz je 
uveljavljen za dela, ki imajo osnovo 
v preverljivi in verodostojni stvarno-
sti, v nasprotju s tistimi, pri katerih 
avtor besedilo, najpogosteje literarno, 
lahko likovno interpretira svobodneje 
oziroma da svoji domišljiji prosto 
pot. Poljudnoznanstveno ilustracijo 
včasih imenujemo tudi naravoslovna, 
saj najpogosteje upodablja rastline in 
živali.

Na razstavi, ki 
smo jo pripravili 
v Galeriji Šivčeva 
hiša v Radovljici, 
je zbranih 129 
slik žuželk in ptic. 
V ospredju so žuželke, ki so tema 
slikarjevega zanimanja že vsaj od leta 
1985, ko je postal član Slovenske-
ga entomološkega društva Štefana 
Michielija v Ljubljani in tudi najditelj 
jamskega hroščka, po njem imenova-
nega Prospeleobates vrezeci. Žarko 
Vrezec je hkrati dober poznavalec 
tega segmenta narave in odličen risar, 
ki s prefinjeno in dovršeno risbo 
lahko zaobseže vse podrobnosti in 
odtenke v zgradbi in obliki živalskih 
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organizmov. Kot risarja ga navdušu-
jejo raznovrstne oblike, kot slikarja 
ga fascinirajo barve, ki v naravi niso 
estetska kategorija, temveč se pri 
rastlinah in živalih v boju za obsta-
nek vedno pojavljajo z namenom in 
vzrokom. Barva je tudi tisti element, 
ki povezuje Vrezčevo naravoslovno 
ilustracijo z njegovim siceršnjim 
likovnim snovanjem. 
»Ilustratorsko delo Žarka Vrezca je 
po lastnih besedah v veliki meri sad 
fascinacije nad naravo in njenimi 
zakonitostmi. Ta nam namreč kaže 
svet, urejen po krutih načelih boja za 
preživetje in ohranjanja vrste, svet, 
kjer imajo stvari, ki nam ljudem nu-
dijo estetski užitek, pravzaprav čisto 
praktično vlogo. Narava nam pokaže, 
da pisana krila metuljev niso lepa 
kar tako, ampak igrajo pomembno, 
na primer strašilno ali kamuflažno 
vlogo v prehranjevalni verigi. Zato 
pri naravoslovni ilustraciji v naspro-
tju z Vrezčevim siceršnjim likovnim 
ustvarjanjem ne gre za likovno 
izpoved, saj se je avtor na svoji sli-
karski poti že od začetka posvečal le 
slikarstvu v njegovi najčistejši obliki, 
torej zapolnjevanju likovnega polja 
s slikarstvu lastnimi elementi, kot so 
kompozicija, prostor, barva, svetloba 
in se izogibal predstavljanju konkre-
tnih motivov, ki bi želeli pripovedo-
vati takšne ali drugačne zgodbe, pri 
ilustratorskem delu pa v želji po stiku 
z naravo, z elementarnostjo, pred-
vsem študiozno raziskuje in občutlji-
vo začrtuje morfološke značilnosti 
živali. Kljub temu med Vrezčevim 
slikarskim in ilustratorskim delom 
prav gotovo obstaja vez, saj je rezultat 
obeh njegovih ustvarjalnih področij 
nazadnje vedno premišljen likovni 
izdelek. Pri slikarskem ustvarjanju 
avtor z intenzivnimi nanosi barve in 
sledmi čopiča ustvarja bogate, žive 
strukture, pri ilustracijah hroščev, 
metuljev in tudi ptic pa za barvnim 
svinčnikom prav tako mojstrsko 
ustvarja hrapave in gladke, svetleče in 
matirane strukture oklepov ter kril, 
zaradi katerih gledalec pomisli, da bo 
žival izstopila iz dvodimenzionalne 
podlage, ali pa se v njem prebudi vsaj 
želja, da bi se risbe dotaknil.« 
V zadnjem času Žarko Vrezec svoja 
likovna prizadevanja pogosto po-
vezuje z delom sina biologa, ki pri 
znanstvenem delu potrebuje nazorne 
in natančne upodobitve, s katerimi 

lahko jasno in jedrnato predstavi 
tudi pojave, ki jih ni mogoče opisati z 
besedami ali prikazati s fotografskim 
aparatom. Te upodobitve so podla-
ga za opredelitev živali in kot take 
podrejene zahtevam biološke stroke. 
»Vrezčevo naravoslovno ilustracijo 
odlikuje izredno prefinjeno in risar-
sko dovršeno odrisavanje morfo-
loških značilnosti živali, pri čemer 
nikakor nimamo opraviti z zgolj z 
naturalističnimi upodobitvami. Gre 
bolj za idealne podobe živali, pri 
katerih avtor stremi k predstavljanju 
njihovih najznačilnejših potez, čeprav 
so te manj opazne in izrazite. Tako 
avtor za jasnejše razlikovanje med 
predstavnikoma različnih vrst, ki sta 
si v naravi zelo podobna, na risarski 
ploskvi poudari posebnosti, ki naj 
bi bile značilne, na primer razlike 
v zaobljenosti kril, ki so s prostim 
očesom in za laičnega gledalca komaj 
opazne.«
Gledalcu, ki ni naravoslovec, način 
Vrezčevega ustvarjanja približa tudi 
naslednji odlomek, povzet iz zapisa 
Zale Maček v katalogu k razstavi: 
»Najprej je v tehniki barvnega svinč-
nika na akrilni podlagi, ki ji ostaja 
ves čas zvest, risal večinoma metulje, 
pri čemer je že takoj trčil na problem, 
kako na risarski površini predstaviti 
hierarhijo velikosti med posamezni-
mi žuželkami, zato je v začetku vse 
metulje na papirju enkrat povečal in 
s tem ohranil razmerje velikosti med 
živalmi. Kasneje, ko je ilustracije s 
področja dnevnih metuljev razširil 
tudi na zelo majhne jamske hrošče 
in celo na žuželke, vidne le pod 
mikroskopom, je povečava postala 
večkratna, predstavitev velikostnih 
razlik pa nesmiselna. Prav tako ga je 
zanimalo vprašanje dimorfizma, torej 
razlike med spoloma žuželk iste vrste, 
zato je pri živalih, kjer se samec in 
samica razlikujeta med seboj, narisal 
oba predstavnika. Pri žuželkah, kjer 
je determinacija težja, je za lažje 
prepoznavanje narisal še spodnji del 
kril, pri metuljih, ki se razlikujejo po 
generacijah, pa je poleg prve narisal 
tudi drugo generacijo. Večino žuželk 
je avtor upodobil s ptičje perspektive, 
saj je to za njihovo determinacijo, z 
izjemami, kot je na primer kobilica, 
najznačilnejši pogled.«
Žarko Vrezec svojega ilustratorskega 
dela sprva ni nameraval predstavljati 
širši javnosti. Vendar pa mu je že na 

prvi razstavi, ki se je je udeležil – bie-
nalu slovenske ilustracije, ki je najve-
čja in najpomembnejša manifestacija 
te likovne zvrsti pri nas – strokovna 
žirija podelila eno od najvišjih nagrad 
Priznanje Hinka Smrekarja za dosež-
ke na področju poljudnoznanstvene 
ilustracije; prejemnik te nagrade je 
postal še enkrat, in sicer na 8. bienalu 
leta 2008, posebno nagrado člana 
strokovne žirije pa je prejel tudi leta 
2010. 
Njegove ilustracije so med drugim 
objavljene v Slovenskem velikem 
leksikonu, v knjigah Ptice Slovenije, 
Ptice Crne gore ter v strokovnem 
periodičnem tisku Proteus, Acro-
cephalus, Svet ptic, Acta entomologi-
ca slovenica.
Poljudnoznanstvena ilustracija je 
imela v preteklosti izreden pomen, 
tako v znanosti kot v umetnosti. 
Žarko Vrezec pa se danes v svojem 
prizadevanju pridružuje anoni-
mnim in priznanim mojstrom, ki so 
sposobnost opazovanja narave znali 
na najboljši način povezati s svojim 
umetniškim ustvarjanjem.

Barbara Boltar 

ŽARKO VREZEC
je bil rojen 18. avgusta 1950 v Ljublja-
ni. Po končanem šolanju na Srednji 
šoli za oblikovanje je na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani študiral 
slikarstvo ter se nato izpopolnjeval na 
študijski potovanjih po Evropi, Aziji 
in ZDA. Od leta 1977 je razstavljal 
na več kot 100 samostojnih razstavah 
doma in po svetu. Od leta 1972 je so-
deloval tudi na več kot 350 skupinskih 
razstavah. Njegova dela so v številnih 
zbirkah muzejev in galerij ter v zaseb-
nih zbirkah doma in na tujem. Prejel 
je 26 nacionalnih in mednarodnih 
nagrad za slikarstvo in ilustracijo. Živi 
in dela kot samostojni ustvarjalec v 
Ljubljani. Naslov: Pražakova 11, 1000 
Ljubljana
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Center športne medicine – 
Fizioterapija ENIGMA
Naš vsakdanjik je poln stresa, naporov in drugih dejavnikov, ki nam povzročajo takšne in drugač-
ne težave. Tempo življenja nas sili v samouničevalnost in življenjske ekstreme. Skozi takšen način 
življenja težko ohranjamo zdrav duh v zdravem telesu. Naša družina, naši hobiji, naši najdražji so 
tisti, ki nam stojijo ob strani in pomagajo ohraniti zdrav duh. Za nas pa poskrbijo v Centru športne 
medicine na Prešernovi 22/b v Velenju.

TRETJI POLČAS

Center športne medicine, ki je odprt 
od oktobra lani, nudi specialistične 
ortopedske preglede z ultrazvočno 
diagnostiko, fizioterapijo, masažo in 
svetovanje. V Savinjsko-šaleški regiji 
je močno povečal kakovost fiziotera-
pevtske in ortopedske oskrbe ter je le 
majhen, a zelo pomemben kamenček 
v mozaiku sodelovanja Premogovnika 
Velenje z lokalno skupnostjo.
Center športne medicine je sodobno 
opremljen in ni namenjen le izvajanju 
storitev športne medicine in preventivi 
za preprečevanje poškodb, temveč tudi 
pravočasni diagnostiki in ustreznemu 
zdravljenju. Namenjen je vsakomur, 
še posebej pa aktivnim športnikom 
in rekreativcem. In glede na to, da je 
ideja prišla iz Premogovnika Vele-
nje, je namenjen tudi zaposlenim na 
izpostavljenih delovnih mestih v tej 
Skupini podjetij. Prav tako lahko Cen-
ter športne medicine obišče vsakdo, ki 
ima določene zdravstvene težave.

Specialistični pregledi z 
ultrazvočno diagnostiko
V Centru športne medicine po 
predhodnem naročilu opravljamo 
specialistične preglede in izvajamo 
specialistično diagnostiko. Pregleda-
jo vas lahko priznani strokovnjaki s 
področja ortopedije in travmatologije. 
V novi in sodobno opremljeni ordi-
naciji s pomočjo medicinskega znanja 
in izkušenj ter strokovnega pristopa 
opravimo kvalitetno in zanesljivo 
ultrazvočno diagnostiko.

Ultrazvočna diagnostika nam z upo-
rabo visokofrekvenčnih zvočnih valov 
omogoča slikovno preiskavo, s katero 
lahko prepoznamo različne vnetne 
procese, anatomske spremembe in 
spremembe na kostnih strukturah. 
Preiskava je neboleča in nenevarna. 
Takšna preiskava je največkrat dopol-
nilna RTG preiskavi sklepa ali mišice, 
prav tako je zelo uporabna, saj ne zah-
teva predpriprav. S preiskavo ugotovi-
mo morebitne patološke spremembe v 
predelu sklepa ter mišice. 
Zdravljenje vsakega obolenja mora 
biti ne le uspešno, temveč tudi kar se 
da varno, brez neprijetnih posledic 
in stranskih učinkov. »Ne škoduj« je 
načelo, ki mu sledijo vse sodobne me-
dicinske metode. Med že dolgo znane 
in povsem neškodljive metode spada 
fizioterapija, ki je ravno zato izredno 
priljubljena.

Fizioterapija
V Centru športne medicine deluje tudi 
fizioterapija, ki nudi najsodobnejše 
terapevtske tehnike, ki omogočajo 
uspešno zdravljenje različnih bolezni 
in poškodb. Naše znanje, vrhunska 
tehnologija in ustrezni posamezni-
ku prilagojeni programi sestavljajo 
različne terapevtske programe, ki so 
učinkoviti, varni in cenovno dostopni. 
Izvajamo vse oblike protibolečinske 
elektroterapije, ultrazvok, lasersko 
terapijo, razgibavanja po poškodbah, 
individualne in skupinske vadbe, ma-
nualne terapije in nevrofizioterapijo.
Lahko smo zadovoljni z obiskom 
našega centra v preteklem obdobju. V 
povprečju se naših terapevtskih sto-
ritev poslužuje 10 do 15 obiskovalcev 
dnevno. Obiskovalci dnevno koristijo 
različno število terapevtskih storitev 
in so različnih starosti, od najmlajših 
do starejših z različnimi zdravstvenimi 
težavami.

Tecar – nova 
biokompatibilna energija, 
ki poveča učinkovitost 
terapije in skrajša čas 
rehabilitacije
Terapija Tecar sproža naravne ob-
navljalne in protivnetne procese z 
metodologijo, ki do sedaj še ni bila 
uporabljena na biološkem področju. 
Spodbuja energijo iz notranjosti 
bioloških tkiv in tako sproža naravne 
procese obnavljanja in protivnetne 
procese. Tehnika pomaga pri odpravi 
bolečine in njenih vzrokov.
Pri tradicionalnih oblikah obsevanja 
se že v prvih nekaj mikronih tkiva 
razprši od 50 do 80 % oddane ener-
gije. Za razliko od že znanih načinov 
deluje metoda Tecar od znotraj, in 
sicer zaradi inovativne tehnologije, 
ki skozi oddajanje biokompatibilne 
obsevalne energije intenzivno aktivira 
oboleli predel, tako da spodbuja pri-
zadeta biološka tkiva.
Koncept obsevanja z elektromagne-
tnimi valovi v terapevtske namene 
sicer ni nov, vendar je pri terapiji Te-
car ključna razlika v načinu prenosa 
energije. Pri ostalih metodah sevanje 
deluje zunanje, pri terapiji Tecar pa 
se stimulira endogena energija v 
telesu, in sicer z aktiviranjem ionov v 
tkivih. Tak način delovanja povzroča 
intenzivno stimulacijo na celičnem 
nivoju, spodbuja krvni obtok, zvišuje 
temperaturo in pospešuje fiziološke 
procese. Ker smo s terapevtskimi 
tehnikami dosegli zelo dobre rezul-
tate, bomo v prihodnje nadgradili 
ponudbo še z enim aparatom za 
terapijo Tecar.

Terapevtske prednosti 
terapije Tecar in indikacije
Z metodo Tecar prehaja rehabilita-
cijska terapija v novo obdobje, za 
katero so značilni krajši čas terapi-
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je, takojšnji rezultati in predvsem 
stabilnost le-teh, saj so ti pridobljeni 
s stimulacijo in okrepitvijo notranje 
obnovitvene sposobnosti tkiv.
Deluje hitro in učinkovito pri po-
škodbah kolena, ramena, gležnja, kol-
ka, hrbtenice, rok in mišic; pa tudi pri 
bolečih vnetnih osteoartikularnih in 
mišičnih patologijah, kot so artroze, 
lumbalgije in ishialgije.
Pozitivni učinki so vidni že po prvi 
uporabi: odprava bolečine je namreč 
takojšnja, že po prvi terapiji. To olajša 
in poveča učinkovitost vseh poznejših 
postopkov, ker so mišice in ligamenti 
osvobojeni t. i. antalgične kontrak-
cije. Odsotnost bolečine omogoča 
globinsko masažo in s tem boljše 
in stabilnejše rezultate. Gibljivost 
postane preprostejša, iz česar izhaja 
tudi pacientovo zadovoljstvo. Metoda 
omogoča povrnitev normalne delov-
ne aktivnosti, tudi športne, in to v 
najkrajšem času, upoštevaje fiziološke 
zmožnosti organizma.
V času od odprtja do danes smo me-
dicinske storitve že nadgradili z novo 
pridobitvijo z imenom HiTop (High 
Tone Power). 
High Tone Power terapija je nov 
kvantni preskok na področju elektro-
terapije, katere glavni cilj zdravljenja 
je neposreden učinek na presnovo 
celic. Princip delovanja terapije se 
nanaša na dva glavna mehanizma 
zdravljenja: dovajati energijo v telo 

za povečanje energetskega potenciala 
celice in vitalizacije telesa ter z obli-
kovanjem resonanc izzvati nihanja 
celičnih in tkivnih struktur s ciljem 
izboljšanja presnovnih procesov in 
zmanjšanja bolečine. HiTop (High 
Tone Power) terapija je primerna za:
• bolečinsko terapijo po operacijah 

in poškodbah,
• artrozo kolena, kolka,
• sindrom ledvenega dela hrbtenice,
• sindrom prsnega in vratnega dela 

hrbtenice,
• sindrom rame ali roke,
• teniški komolec,
• vitalizacijo in osvežitev telesa,
• sprostitev mišic,
• stimulacijo mišic, mišični trening,
• lipolizo,
• zdravljenje edemov.

Masaža
Masaža spada med najstarejše in 
najpreprostejše načine zdravljenja, saj 
spodbuja ali miri, odpravlja nape-
tost, preganja nespečnost in sprošča 
boleče mišice, torej poskrbi za dobro 
počutje. Nekateri so prepričani, da že 
samo ugodje, ki ga povzroča masaža, 
učinkuje zdravilno.
Masaža je izmenjava dotika med 
dlanmi in telesom, na primer glavo, 
rokami in stopali. Osrednji del masa-
že je dotik, kljub temu pa dobra ma-
saža ne prodre samo v kožo, ampak 
celo globlje, v mišice in kosti. 

V Centru športne medicine nudimo 
več vrst masaže, vsaka pa ima svoje 
specifične lastnosti. Poseben pouda-
rek dajemo terapevtskim masažam, 
ki so usmerjene na določene dele 
ali strukture telesa, kjer so prisotne 
bolečine, napetost ali druge funkcij-
ske motnje. Pogosto je terapevtska 
masaža vključena v fizioterapevtski 
program, saj zelo izboljša učinek 
fizioterapevtskih tehnik. Ponujamo 
pa tudi specifične športne masaže, s 
pomočjo katerih odpravimo napetost 
in pripravimo športnika na trening 
ali tekmo.

Svetovanje
Včasih je za odpravo težav dovolj 
že individualni posvet in koristen 
nasvet z izbranim strokovnjakom. Za 
dodatne informacije lahko pokličete 
na telefonski številki: 041 490 454 ali 
059 014 114. V Centru smo vam na 
voljo v naslednjih dneh: od ponedelj-
ka do petka med 11:00 in 19:00 uro in 
v soboto med 08:00 in 12:00 uro, po 
predhodnem dogovoru pa se prila-
godimo vašim zahtevam tudi izven 
rednega delovnega časa. Ponudbo in 
reference si lahko ogledate tudi na 
spletu: www.fizio-enigma.si ali nas 
obiščete na Prešernovi 22/b v Velenju. 
S pomočjo znanja in izkušenj boste 
v nadvse prijetnem in sproščujočem 
ambientu poskrbeli še za drugo plat 
zdravega in kvalitetnega življenja.

Ekipa Centra športne medicine
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Učbenik »Miniranje in 
pirotehnika«
Tesna povezanost in sodelovanje pri 
načrtovanju in analiziranju učno-
vzgojnega procesa med našim podje-
tjem in izobraževalnimi institucijami 
sta zelo pomembna, saj je naša glavna 
dejavnost deficitarna, prav tako kadri 
za delo na področju rudarstva. Plod 
tovrstnega sodelovanja je učbenik za 
modul Razstreljevanje v rudarstvu v 
programih Geotehnik in Geostrojnik 
– rudar. Avtorja učbenika z naslovom 
Miniranje in pirotehnika sta mag. 
Bogdan Makovšek, sicer vodja Službe 
za varnost in zdravje pri delu v Pre-
mogovniku Velenje, in doc. dr. Boris 
Salobir, direktor projektantskega 
podjetja PROTOS, d. o. o., sicer tudi 
učitelj strokovnoteoretičnih predme-
tov v Šolskem centru Velenje. Gre za 
strokovno publikacijo, ki je potrjena 
na Strokovnem svetu za poklicno in 
strokovno izobraževanje. Učbenik je 
izšel pri ljubljanski založbi Grafena-
uer, njegovo izdajo pa je omogočilo 
Ministrstvo za šolstvo in šport.
Na 164 straneh sta se avtorja pri 
podajanju in predstavitvi snovi 
skušala približati dijaku, glavnemu 
uporabniku učbenika. Določene teme 
v učbeniku so zasnovane širše, tako 
da dajejo znanja študentom višjih 
programov, prav tako pa učbenik 
služi kot koristni pripomoček tudi za 
izvajalce podzemnih in površinskih 
kopov ter drugih gradbenih del in za 
organizacijo pirotehničnih dogodkov. 
Učbenik je razdeljen na dve poglavji 
– miniranje in pirotehnika. V začetku 
opisuje razstrelivo in uporabo inici-
alnih sistemov Nonel. Opisani so po-
stopek vrtanja minskih vrtin, osnove 
miniranja ter obravnavani različni 
načini miniranja. Področje pirotehni-
ke zajema opis pirotehničnih zmesi, 
sredstev in izdelkov ter njihovo pri-
pravo. Učbenik je opremljen z veliko 

Naložba v znanje je temelj 
prihodnosti
Znanje predstavlja nesporno bogastvo tako za posameznika kot za podjetje. Živimo v času, ko je 
mogoče posnemati skoraj vse. Samo človek je tisti, ki je unikaten in nezamenljiv. Za širjenje, iz-
menjavo in bogatenje znanja skrbita tudi Premogovnik Velenje in Šolski center Velenje, ki že vrsto 
let uspešno sodelujeta. 

fotografijami in tehničnimi risbami, 
kar mu daje še posebno težo. 
Do sedaj področje pirotehnike še 
ni bilo opisano v slovenskem jezi-
ku. Vsekakor gre za področje, ki ga 
avtorja učbenika zelo dobro poznata 
in ki že dolgo časa ni bilo zapisano 
v takšni obliki. Vse pohvale veljajo 
avtorjema, ki sta se odločila, da svoje 
znanje in izkušnje preneseta na dija-
ke. Tokratno sodelovanje avtorjev pa 
ni bil njun prvi skupni projekt, saj sta 
že sodelovala pri pisanju učbenikov. 

Pred dvema letoma je nastal učbenik 
Rudarstvo in okolje, ob njem pa niz 
strokovnih gradiv za potrebe rudar-
skega izobraževanja. 
Premogovnik Velenje je odkupil nekaj 
izvodov učbenikov in jih podaril Šol-
skemu centru Velenje. Ta gesta je ena 
izmed številnih ugodnosti, ki jih naše 
podjetje nudi svojim štipendistom 
oziroma dijakom v rudarskih progra-
mih. Z učbenikom smo obogatili tudi 
naš knjižnični fond, saj je za vse, ki 
jih zanima to področje, le-ta na voljo 
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v Strokovni knjižnici Skupine PV.

Pomembni so napredni 
kadri
Konec prejšnjega stoletja so bili pogo-
ji dela za rudarje precej drugačni, kot 
so danes. Življenje rudarjev je bilo 
usmerjeno predvsem v preživetje ter 
borbo za lepšo prihodnost. Ko se je 
rudarski poklic v Šaleški dolini šele 
uveljavljal, so bili poklicni rudarji 
predvsem tujci, domačini pa so bili 
večinoma navadni delavci, ki jim je 
delo pod zemljo pomenilo dodaten 
vir zaslužka. Z leti je prišlo do preo-
brata in poklic rudarja je postal bolj 
cenjen. 
Sedaj v Premogovniku Velenje zapo-
slujemo visokokvalificirane rudarske 
strokovnjake, uvajamo moderno 
opremo, odkopi so mehanizirani, v 
ospredju so varnost in humanost dela 
ter skrb za okolje. Zavedamo se, da so 
kadri najpomembnejši kapital podje-
tja, zato veliko vlagamo v izobraževa-
nje. To poslanstvo uresničuje Izobra-
ževalni center Skupine PV, ki deluje z 
namenom uspešnega, sistematskega 
in organiziranega dela, kar pripomore 
tudi k večji varnosti pri delu. Smo 

V UniCredit Bank se zavedamo, da se potrebe 
strank razlikujejo, zato smo oblikovali pakete, 
v katere smo združili bančne storitve za 
vsakodnevno bančno poslovanje s številnimi 
ugodnostmi. Paketi so primerni za različne 
skupine uporabnikov in se med seboj razlikujejo 
glede na način poslovanja z banko (bančno 
okence, elektronska banka ali osebni bančnik). 
Izberete lahko toliko storitev in tiste storitve, ki 
jih zares potrebujete in uporabljate. Med drugimi 
ponujamo sledeče ugodnosti: 

• plačevanje položnic brez provizije, 
• popust ob najemu kredita,
• možnost brezplačnega osnovnega limita 

tudi do 500 EUR,
• plačilno kartico MasterCard prvo leto brez 

članarine,
• plačilno-kreditno kartico Visa prvo leto 

brez članarine,
• brezplačno varnostno SMS sporočilo za 

varnejše poslovanje s plačilno kartico BA 
Maestro,

• brezplačno pristopnino k Online b@nki, klasič-
nemu in Online plus varčevalnemu računu.

Novim strankam podarimo 40 EUR 
na otroški varčevalni račun
Ob odprtju bančnega paketa Pametni za vas in 
otroškega bančnega paketa Palček ali Cimer za 
vašega otroka bomo vašega otroka nagradili s 40 
EUR na otroškem varčevalnem računu*.

Aleš Merkač, UniCredit Bank, vodja PE Velenje: »Za 
stranke je največja prednost paketne ponudbe 
občuten prihranek, saj s paketom dobijo precej več, 
kot zanj odštejejo.«

Dodatne storitve tudi za najbolj 
zahtevne stranke 
Želje in potrebe zahtevnejših strank v UniCredit 
Bank obravnavamo s prav posebno skrbnostjo. 
Izbirajo lahko med paketi Elitni, Elitni klasični in 
Elitni komfortni. Poleg storitev, ki jih vključujejo 
osnovni Pametni paketi, se Elitni paketi ponašajo 
s popustom ob naložbah v investicijske sklade 
skupine Pioneer Investments, še višjim popustom 
ob najemu kredita, ekskluzivno črno plačilno 
kartico BA Maestro in zlatima karticama Visa in 
MasterCard. 

BREZPLAČNO PLAČEVANJE POLOŽNIC V UNICREDIT BANK
Novi paketi UniCredit Bank združujejo storitve, ki jih dejansko potrebujete in uporabljate.

UniCredit Bank PE Velenje, Šaleška 20a
Telefon: 03 898 73 00
E-mail: PEVelenje@unicreditgroup.si
Spletna stran: www.unicreditbank.si
Del. čas: pon.–pet.: 8:30–12:00 in 13:00–16:30

* Pogoj je, da paket Pametni zase in paket Palček ali Cimer za svojega 
otroka odpre eden izmed staršev, ki še nima transakcijskega računa 
pri UniCredit Bank, in nanj prenese svoje redno bančno poslovanje.

aktivni pri postopkih kadrovanja in 
promociji rudarskega poklica.
V Šolskem centru Velenje, Rudarski 
šoli, izobražujejo dijake za zahtev-
ne poklice v specifičnem delovnem 
okolju. Premogovnik zaposli veči-
no dijakov in jim že skozi šolanje 
daje praktična znanja, ki so najbolj 
potrebna v praksi. Že več let zapored 
povabimo devetošolce osnovnih šol 
Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob 
Paki na ogled podjetja ter predsta-
vitev naših najbolj tipičnih poklicev. 
V izobraževalni proces učencev in 
dijakov se aktivno vključuje tudi 
Muzej premogovništva Slovenije, ki 
jim skuša skozi delovne liste približati 
slovensko premogovništvo. Učence za 
delo v rudarstvu dodatno motiviramo 
s številnimi ugodnostmi, ki jim jih 
nudimo v času šolanja. Sem spadajo 
štipendiranje, brezplačni učbeniki 
in prevozi v šolo, bivanje v dijaškem 
domu, zaščitna sredstva, malica 
med praktičnim izobraževanjem idr. 
Velika večina se jih zaposli v Skupini 
Premogovnik Velenje, dijaki pa lahko 
šolanje nadaljujejo na Višji strokovni 
šoli v Velenju, v programu Geoteh-

nologija in rudarstvo, ali na Naravo-
slovno-tehnični fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Vsakoletni dober vpis kaže 
na to, da je energetika kljub nestabilni 
gospodarski situaciji razmeroma sta-
bilna dejavnost. Na dvig izobrazbene 
strukture pa vplivamo s konstantno 
podporo zaposlenih pri šolanju ob 
delu.

Potrditev pripadnosti 
rudarskemu stanu 
Na že tradicionalnem skoku čez kožo 
bo tudi letos Premogovnik Velenje po 
starem rudarskem običaju v rudarski 
stan sprejel novince. Mlade rudarje 
pripravijo na rudarski poklic rudar-
ski mojstri iz našega Premogovnika 
ter učitelji strokovno-teoretičnih 
predmetov Šolskega centra Velenje, 
Rudarske šole. Le-ti s svojim zna-
njem, strokovnostjo, požrtvovalno-
stjo, izobraževanjem in usposablja-
njem pomembno vplivajo na razvoj 
rudarskih kadrov. Pred nami je še 50 
let odkopavanja premoga, kar pome-
ni priložnost za še veliko generacij 
mladih, da se odločijo za poklic v 
rudarstvu.

Metka Marić
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Dijaška organizacija Slovenije je letos 
prvič v sodelovanju s šolskim ministr-
stvom pripravila natečaj za vsestran-
sko uspešnega in dejavnega dijaka ozi-
roma dijakinjo. naj dijak letošnjega 
šolskega leta je postal nace Mohorič, 
dijak 2. letnika velenjske gimnazije, 
Naj dijakinja pa Kristina Gregorčič, 
dijakinja 3. letnika gimnazije v Ivančni 
Gorici. 
Komisija Dijaške organizacije Sloveni-
je je predloge slovenskih srednjih šol 
za naj dijaka in naj dijakinjo ocenje-
vala na podlagi učnega uspeha in 
zunajšolskih dosežkov ter aktivnosti 
na družbenem področju. Med 29 pre-
dlaganimi kandidati sta Nace in Kri-
stina po dosežkih izstopala. Oba sta 
komisijo Dijaške organizacije Slovenije 
očarala s celo vrsto obšolskih dejavno-
sti in uspehi, ki jih žanjeta na šolskih 
in glasbenih tekmovanjih regijskega, 
državnega in mednarodnega kova.
„S to nagrado lahko pokažemo 
sovrstnikom, da se poleg šole lahko 
ukvarjamo tudi z drugimi aktivnostmi 
in da zanje nikoli ni premalo časa,“ je 
dejal Nace. Čeprav kot odličnjak nima 
pretiranih težav s šolskimi zahtevami, 
pravi, da je najpomembneje čim bolj 
slediti pouku in čim več obveznosti 
opraviti že v šoli. Tako doma ni treba 
zapravljati veliko časa s sedenjem za 
knjigo. Manj, kot je časa, bolj smo 
aktivni, meni in dodaja, da se hkrati 
tudi bolj potrudimo in poglobimo v 
določeno zadevo. Strinja se, da je pri 
tem treba znati upravljati svoj čas, 
predvsem pa meni, da ni prostora 
za poležavanje pred televizijskim 
sprejemnikom ali za sedenje pred 
računalnikom. Manj je tudi odlašanja 
in prelaganja opravil na naslednji dan, 
saj vsak naslednji dan prinaša nove 
aktivnosti. In to je skrivnost uspeha 
Naj dijaka.

Nejc igra fagot v Pihalnem 
orkestru Premogovnika 
Velenje
Nace Mohorič je v letošnjem šolskem 
letu blestel na tekmovanjih iz naravo-
slovnih ved, saj je zmagal na regijskem 
tekmovanju iz matematike in tudi 
fizike ter dosegel srebrno Proteuso-
vo priznanje. Ker izhaja iz glasbene 

Član POPV "Naj dijak"

družine (Nacetova mama uči violino 
na velenjski glasbeni šoli), je predvi-
dljivo, da tudi Nace obiskuje glasbeno 
šolo. Najprej je igral blokflavto, nižjo 
glasbeno šolo je opravil na tolkalih, 
v zadnjih letih pa se je začel učiti še 
fagot. In fagot igra tudi v Pihalnem 
orkestru Premogovnika Velenje. Prav 
tako med svoje vsakodnevne aktiv-
nosti vključuje še številne športne 
dejavnosti. Navdušen košarkar pod 
okriljem Združenja košarkarskih 
sodnikov Slovenije opravlja funkcijo 
sodnika, obenem pa je tudi učitelj 
smučanja. K svojim funkcijam lahko 
pripiše še mesto podpredsednika 
dijaške skupnosti velenjske gimnazije 
in dijaške skupnosti Šolskega centra 
Velenje. Nace poudarja, da ga zapol-
njen urnik ne obremenjuje: „Nikoli 
me ni nihče silil v te aktivnosti, vse 
te stvari rad delam. Na treningih in v 
orkestru se družim s prijatelji. Vse to 
zame predstavlja sprostitev. Težko bi se 
čemu odpovedal.“ 
Srednjo šolo bo zaključil v Velenju, 
saj bi se v primeru prešolanja moral 
odpovedati vsem dodatnim dejavno-
stim in družbi iz domačega kraja. In 

tako je misel na Ljubljano brž opustil. 
„Imam še dve leti, da se odločim, kaj 
bom študiral po srednji šoli, v tem 
trenutku pa bi verjetno izbral fiziko ali 
arhitekturo,“ pojasnjuje Nace in pravi, 
da ga vleče v tujino.
Pri vsem tem mu vsakodnevno ostaja 
le petnajst minut za računalnik. „Splet 
je odlično sredstvo za navezovanje 
stikov in iskanje informacij, ki pa jih 
je treba vedno preveriti, „ pravi. Kljub 
vsemu ni nikakršen samotar. Ima 
dekle, alkohola ne pije in med prijatelji 
je znan po peki sladic, še posebej tort, 
mafinov in belgijskih vafljev. 
Naj dijaka sta ob priznanju za svoje 
dosežke prejela tudi nagrado, in sicer 
vsak po dve koncertni vstopnici od 
Festivala Ljubljana in potovanje za dve 
osebi od agencije Collegium Mondial 
Travel.

vir: Delo, Dnevnik

nace Mohorič med svoje 
dosežke šteje:
• odličen šolski uspeh,
• šola se v Glasbeni šoli 

Frana Koruna Koželjskega v 
Velenju,

• srebrno Proteusovo znanje 
na področju biologije,

• prvo mesto na regijskem 
tekmovanju iz fizike,

• prvo mesto na regijskem 
tekmovanju iz matematike,

• udeleženec regijskih, 
državnih in mednarodnih 
tekmovanj s pihalnim in 
simfoničnim orkestrom 
(igra fagot),

• predsednik dijaške skupno-
sti gimnazije,

• podpredsednik dijaške 
skupnosti Šolskega centra 
Velenje,

• košarkaški sodnik, smučar-
ski učitelj,

• član Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje.

Nejc Mohorič igra fagot v Pihalnem 
orkestru Premogovnika Velenje. Foto: 
osebni arhiv



25

TRETJI POLČAS

Društvo brigadirjev Velenje 
in Mestna občina Velenje 

vabita 
2. julija 2011 
ob evropskem letu prostovolj-
stva vse brigadirke in briga-
dirje od leta 1945 do 1990 na 

vseslovensko 
sreČanje brIgadIrjev 
velenje 2011.

Slovesnost s kulturnim 
programom se bo pričela 
ob 11. uri pod šotorom ob 
Velenjskem jezeru. Slavnostni 
govornik na prireditvi bo 
nekdanji brigadir, poslanec v 
DZ RS in župan Mestne obči-
ne Velenje Bojan Kontič.
Na prireditev so vabljeni vsi 
Velenjčani, ki so udarniško 
gradili mesto.
Po kulturnem programu 
bosta brigadirsko druženje in 
zabava z ansamblom. 
Veselimo se našega srečanja 
z vami.

Brigadirski pozdrav
Z-D-R-A-V-O

Koloman Lainšček, 
predsednik DBV

Vsi smo del velike rudarske družine. 
Vsi smo del življenja v Šaleški dolin.

Smo ponosni in veseli, da delamo v kolektivu, kjer je tovarištvo popolna 
vrednota. Čeprav nismo zdravi, se trudimo stopati v korak z vsemi 
sodelavkami in sodelavci.

Veseli smo, da imamo najpomembnejše vrednote delavca: delo, redni 
zaslužek in dostojno življenje. 
Želimo si, da tako ostane.
ob rudarskem prazniku iskrene čestitke vsem zaposlenim v skupini 
Premogovnik velenje!

Aktiv delovnih invalidov Premogovnika Velenje, 
predsednik Drago Kolar

Iskrene čestitke 
ob dnevu rudarjev in 51. skoku čez kožo.

Aktiv Rdečega križa Skupine Premogovnik Velenje

ob stanovskem prazniku rudarjev – 3. juliju in 51. skoku čez kožo 
vsem zaposlenim v skupini Premogovnik velenje čestitamo ter vam 
želimo čim varnejše delovne razmere in doseganje ciljev, ki ste si jih 
zadali z letnim planom.
Praznujte lepo, mi pa se vam bomo pridružili!

Upokojeni sodelavci in člani Kluba upokojencev Premogovnika Velenje

v imenu nogometašev in nogometašic vam iskreno čestitamo ob 
prazniku rudarjev.

UO NK Rudar Velenje

Spoštovani sodelavci in sodelavke!

Vsako leto smo bolj uspešni! Rekordni odkopi, energetsko učinkovito 
podjetje, najprodornejše podjetje, poznajo nas v svetu ... Tudi heroja za 
vse čase imamo v svojih vrstah! 
Čestitajmo drug drugemu za uspešnost in uživajmo v lovorikah na 
naš praznik. brez odličnega sodelovanja med zaposlenimi in vod-
stvom takšnih uspehov zagotovo ne bi bilo. 
Letos  bomo v svoje vrste ponovno sprejeli novince in jih – kot je v 
navadi – na delovno pot pospremili s spoštovanjem in tradicijo, da se 
bodo po nas zgledovali in ohranili dobra rudarska načela. 
Pridružite se nam na 51. Skoku čez kožo, da skupaj proslavimo naš dan 
rudarjev in spoznamo nove sodelavce. 
V imenu Sveta delavcev PV vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik 
Velenje čestitam ob 3. juliju – rudarskem prazniku!
Srečno!                                                                                           Miran Božič,

predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje

Ali bi vrnili 
rudarsko 
uniformo?
Nosilce rudarske uniforme, 
ki je ne nosite več, ker vam 
morda ni prav ali iz katerega 
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 vsem, ki ste 
se že odzvali na našo prošnjo 
za oddajo rudarskih uniform.a 

Odbor za pripravo 
praznovanja dneva rudarjev
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Klopi – majhni, 
a nevarni
Nekaj o klopih
Klopi spadajo med največje pripadni-
ke reda pršic. Navadni klop (Ixodes 
ricinus) je najbolj pomembna in naj-
bolj razširjena vrsta v Evropi. Klope 
je mogoče najti povsod po Sloveniji; 
na območjih, ki presegajo 1000 me-
trov nadmorske višine, se zadržujejo 
le redko, na nadmorski višini, ki pre-
sega 1500 metrov, pa jih ni. Izrazito 
dobro se prilagajajo na geografske in 
druge ekološke razmere. Najraje se 
zadržujejo v svetlih listnatih gozdovih 
z veliko podrasti in odpadlega listja. 
Najdemo jih tudi na obronkih goz-
dov, ob rekah in jezerih, na travnikih, 
poljih, njivah, v vrtovih in parkih. V 
našem prostoru so aktivni od pomla-
di do pozne jeseni, njihova aktivnost 
pa je odvisna od zunanje temperatu-
re. Pri temperaturi, nižji od 5 do 7° C, 
klopi mirujejo. 
Glava, oprsje in zadek so pri klopih 
združeni v enotno telo. Za svoj razvoj 
in razmnoževanje nujno potrebujejo 
obroke krvi, zato del svojega življe-
nja preživijo kot zajedavci na koži 
toplokrvnih vretenčarjev – pticah in 
sesalcih. s čutnimi laski in kemič-
nim čutilom na prednjem paru 
nog zaznajo že zelo šibke toplotne 
tokove, premike in rahel vonj. Tako 
odkrijejo primerno žrtev, na katero 
se prisesajo. Človek je praviloma le 
naključni gostitelj. Pri prehodu na 
človeka iščejo tiste predele kože, ki so 
nežnejši, da je prodor lažji. Klopo-
vega ugriza človek navadno sploh ne 
zazna. Pri vbodu klop izloči slino, ki 
vsebuje tudi mešanico snovi, ki blaži-
jo bolečino in preprečujejo strjevanje 
krvi. Skupaj s slino se v gostiteljevo 
kri ali v kožno tkivo okoli ugriza 
prenesejo tudi povzročitelji bolezni, 
ki nato potujejo do tarčnih organov 
in povzročijo bolezen.
Do odrasle oblike klop v svojem 
razvoju preide skozi tri razvojne sto-
pnje: larva, nimfa in odrasla žival. V 
vsaki fazi se mora napiti krvi. V teku 
svojega življenja tako najmanj trikrat 
sesa in to trem različnim gostiteljem. 

Velikost klopa je odvisna od razvoj-
ne oblike: larva meri 1 mm, odrasla 
samica pa doseže velikost od 4 do 5 
mm. Ko se napije krvi, se njen razte-
gljivi zadek poveča in doseže velikost 
graha, preden se spusti z gostitelja. 
Samci ne sesajo krvi, temveč sesajo le 
tkivne sokove. Klopi živijo v povpre-
čju leto dni, nekateri pa preživijo tudi 
pet let.

Kako lahko preprečimo 
ugriz?
V naravi se bomo gibali po urejenih 
stezah ter se izogibati nepotrebnemu 
prebijanju skozi grmovje, ležanju na 
tleh in obešanju oblačil na veje grmov 
in dreves. Pred odhodom v gozd se 
bomo ustrezno zaščitili. Izbrali bomo 
primerno obleko in obutev. Oble-
kli bomo majice z dolgimi rokavi, 
dolge hlače, nogavice in ustrezno 
pokrivalo. Oblačila naj bodo svetle 
barve, saj tako klopa lažje opazimo, 
obutev pa zaprta. Za zaščito odkritih 
delov telesa bomo uporabili sredstva, 
ki odganjajo mrčes (repelenti). Po 
prihodu domov si bomo natančno 
pregledali telo (kožne gube, uhlje, 
dimlje, pazduhi), se oprhali in umili 
lase. Oblačila dobro skrtačimo, še 
bolje pa jih je oprati. Če pri telesnem 
pregledu opazimo klopa, ga čim 
prej previdno odstranimo, saj s tem 
zmanjšamo možnost okužbe. Pinceto 
razkužimo z alkoholom in nežno 
primemo klopa čim bliže koži. Klopa 
večkrat lahno povlečemo v več smeri, 
dokler ne popusti. Nato ga izvlečemo 
iz kože. Ne smemo ga potegniti niti 
premočno niti prehitro. Nikoli ga ne 
bomo stiskali ali gnetli. Po odstranitvi 
mesto vboda in roke dobro operemo 
s tekočim milom in vodo ter razku-
žimo.

Kako pravilno odstranimo 
klopa?
Če si je klop kljub zaščitnim ukrepom 
utrl pot do naše kože, ga moramo 
čim prej odstraniti. Dlje kot ga bomo 
gostili, večja je možnost obolenja. 
Za odstranjevanje klopov je najbolje 

uporabiti po-
sebno pinceto, 
uporabna pa bo tudi povsem običajna 
pinceta. Klopa ne bomo odstranjevali 
na silo, saj lahko odtrgamo samo 
njegov zadnji del, glava, ki povzroča 
gnojenje, pa ostane v koži.

Borelioza
V zgodnjih sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja so na severovzho-
du ZDA pri bolnikih iz mesta Lyme 
opisali skupek bolezenskih znakov in 
ga poimenovali kot Limska borelioza. 
V Sloveniji so prvi primer bolezni 
odkrili leta 1984. Vsako leto oboli 
10 do 20 oseb na 10 000 prebivalcev. 
Bolezen povzroča spiroheta Borrelia 
burgdorferi, ki je patogena predvsem 
za človeka. Domače in divje živali so 
le gostitelji teh mikrobov, klopi pa 
prenašalci. Z Borelio burgdorferi se 
klop okuži med parazitiranjem na go-
stitelju. Borelije se naselijo v celicah 
sluznice klopovega srednjega črevesa. 
Ob novem obroku se sprostijo iz celic 
in s hemolimfo prispejo v klopove 
žleze slinavke, od tod pa s slino v krv-
ni obtok novega gostitelja, ki se tako 
okuži. Borelija potrebuje približno 
24 ur, da se prebije iz črevesa v žleze 
slinavke. Hitra odstranitev vsesanega 
klopa zato bistveno zmanjša možnost 
okužbe. Če ga odstranimo v 12 urah 
po vbodu, praviloma ne zbolimo, če 
pa ga odstranimo v prvih 24 urah, 
zbolimo le redko.
borelioza prizadene več organskih 
sistemov. bolezen prične z rdečino  
okrog vbodnega mesta, ki se pojavi 
samo pri približno 60 odstotkih 
okuženih. Prisotni so lahko še drugi 
bolezenski znaki: vročina, močno 
potenje, vrtoglavica, glavobol, bole-
čine v mišicah in izrazita utrujenost. 
Rdečino opazimo 2 do 30 dni po klo-
povem ugrizu, najpogosteje na mestu 
ugriza. Lahko se pojavi celo na delu 
telesa, kjer klop sploh ni bil prisesan. 
Za dlan velika rdečina začne v sredini 
bledeti, robovi pa ostanejo rdeči in 
se širijo, zato imenujemo to kožno 
spremembo tudi potujoča rdečina. 
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Zgodnje odkrivanje in zdravljenje 
bolezni sta zelo pomembna, saj je 
zdravljenje najbolj uspešno v začetni 
fazi. Pomembno je, da razlikujemo 
med običajno alergično reakcijo kože 
na tujek, ki se pojavi takoj po ugrizu 
klopa, in med spremembami na koži, 
ki so značilne za boreliozo. 
Bolezen se lahko pri nezdravljenih 
primerih kasneje izrazi v zgodnjih 
in poznih bolezenskih spremembah. 
zgodnje bolezenske spremembe se 
pojavijo nekaj mesecev do eno leto 
po ugrizu okuženega klopa kot vnetje 
osrčnika, vnetje sklepov, obolenje 
mišic in živčevja. Pozne spremembe 
se pojavijo leto ali celo več let po 
okužbi, najpogosteje pri nezdravlje-
nih bolnikih. Kažejo se kot kronična 
vnetja kože, sklepov in živčevja. vsi 
omenjeni bolezenski znaki pa niso 
pravilo, saj okužba pogosto poteka 
neznačilno. 
Antigenska zgradba bakterije Borelia 
burgdorferi se v različnih okoli-
ščinah dinamično spreminja, zato 
proti bolezni še niso uspeli pripraviti 
cepiva. Verjetno se spreminja tudi 
med boleznijo, saj se izbruhi bolezni 
pogosto ponavljajo, kljub nastajanju 
protiteles določenim antigenom. 
v vseh fazah bolezni priporočajo 
zdravljenje z antibiotiki. Prognoza 
je ugodnejša, če zdravljenje začnemo 
v začetnem stadiju, način zdravljenja 
pa je odvisen od vrste in izrazitosti 
bolezenskih znakov. 

Klopni meningoencefalitis
klopni meningoencefalitis je viru-
sno obolenje možganske ovojnice 
in osrednjega živčevja. Okuženost 
klopov z virusom meningoencefali-
tisa je v Sloveniji zelo pogosta, zato 
je ugriz lahko nevaren. Bolezen se 
pojavlja sezonsko, kar je povezano 
z biološko aktivnostjo klopa, ki je 
najpomembnejši prenašalec povzro-
čitelja tega obolenja. V naših raz-
merah se večina primerov pojavi od 
maja do septembra. Izraziti višek je 
opazen v juliju. Prva obolenja pa se 
začnejo pojavljati že v marcu. Letno 
oboli 200 do 3030 oseb. Na koži na 
mestu ugriza praviloma ni opaznih 
sprememb. Bolezen običajno poteka 
v dveh fazah. Prva faza se začne pri-
bližno 7 dni po ugrizu, spremljajo pa 
jo slabo počutje, bolečine v mišicah 
in pogosto glavobol. Bolezenski znaki 
za nekaj dni do tri tedne ponehajo. 

Sledi druga faza obolenja s povišano 
telesno temperaturo, hudim glavo-
bolom in možnimi motnjami zavesti. 
Obolenje lahko pusti trajne posledice 
z glavobolom, zmanjšano delovno 
sposobnostjo, včasih celo z ohrome-
lostjo. Klopni meningoencefalitis je 
redko smrtna bolezen.
Najbolj so ogroženi otroci, odrašča-
joči, ljudje v srednjih letih ter ljudje, 
ki se zaradi svojega dela ali konjička 
pogosto zadržujejo v naravi. Tveganje 
za okužbo je največje na območju 
ljubljanske in celjske kotline ter 
njunem nižjem hribovitem obrobju. 
Središčna črta nevarnega območje 
poteka od Jesenic čez Škofjo Loko, 
Postojno do Kočevja, nato proti Litiji, 
preko Zidanega mosta ter mimo Celja 
in Šentjurja proti meji s Hrvaško. Šte-
vilo obolelih je največje na območju 
vzdolž rek Save, Kamniške Bistrice in 
Savinje ter na obronkih Pohorskega 
hribovja.

Najboljša zaščita je 
cepljenje
Za ustrezno zaščito pred zbolevanjem 
za klopnim meningoencefalitisom 
so potrebni 3 odmerki cepiva. Prvič 
in drugič se običajno cepi v razmiku 
enega meseca, tretji odmerek pa se 

ponovi čez 6 do 9 mesecev. Po-
membno je, da dobimo dva odmerka 
cepiva. Na ta način dosežemo, da smo 
takrat, ko nastopi sezona klopov, že 
ustrezno zaščiteni. Imunost obnavlja-
mo vsakih 5 let z enim odmerkom 
cepiva. Cepijo se lahko tudi otroci, ki 
so že dopolnili 3 leta starosti. 

Erlihioza 
Klopi prenašajo tudi erlihiozo, ki jo 
povzroča bakterija Anaplasma phago-
cytophillum. V Evropi so jo prvič 
zabeležili prav v Sloveniji leta 1996. 
Prvi znaki bolezni se pojavijo 7 do 10 
dni po vbodu klopa. Oboleli imajo 
glavobol z vročino, slabost, prebavne 
motnje, bolečine v mišicah in sklepih 
ter kašelj. Otroci lahko dobijo po tele-
su tudi drobne rdečkaste izpuščaje. 
Če bolezni ne zdravimo z antibiotiki, 
se lahko stopnjuje in prizadene vra-
nico, jetra, kostni mozeg, bezgavke in 
druge notranje organe.
naj vam drobceni zajedavci ne 
pokvarijo uživanja v naravi. bodite 
previdni, upoštevajte preventivne 
ukrepe ter se takoj po prihodu iz 
narave vedno podrobno preglejte. 
srečno! 

janez Poles
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Absolutni prvaki Športnega 
srečanja Skupine HSE
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Med najboljšimi so bili torej naši sodelavci. Člani Skupine 
PV so postali zmagovalci v nogometu, plavanju in tenisu, 
košarkarji so bili tik za najboljšimi iz TEŠ, na 2. mestu, 
enako uvrstitev, 2. mesto, so dosegli tudi igralci nami-
znega tenisa in odbojke. Moška in ženska strelska ekipa 
sta pristali na 2. mestu. V badmintonu so naši zasedli 3. 
mesto, v kegljanju sta tako moška kot ženska ekipa prav 
tako končali na 3. mestu po ekipnem seštevku, 3. pa so bili 
tudi v pikadu.
Zbrane je nagovoril organizator in predsednik Športnega 
društva HSE David Grgič in tako odprl srečanje Skupine 
HSE. Ob koncu tekmovanja je pokale najboljšim – ob po-
moči direktorjev družb – z veliko mero humorja razdelila 
povezovalka programa Ana Marija Mitič. 
Člani Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje, 

V Ljubljanskem športnem parku Kodeljevo se je v soboto, 4. junija 2011, odvijalo Športno srečanje 
Skupine HSE, kjer so člani Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje osvojili pokale v vseh 
disciplinah in postali absolutni prvaki. Velenjska odprava se je na srečanje odpravila v zasedbi 
petdesetih športnikov, skupno pa je skoraj 400 udeležencev iz vseh osmih družb Skupine HSE tek-
movalo v badmintonu, kegljanju, košarki, namiznem tenisu, nogometu, odbojki, pikadu, plavanju, 
streljanju in tenisu. 

ki so se udeležili srečanja, so povedali, da je bilo vzduš-
je odlično tako na športnih igriščih kot po zaključku 
tekmovanja, ko so za veselje in uspešen zaključek srečanja 
poskrbeli še Mambo Kings. 
Športno društvo HSE, ki je organizator srečanja, deluje od 
decembra 2007 in ima trenutno 120 članov. Cilji društva 
so organiziranje športne rekreacije za svoje člane, sodelo-
vanje na tekmovanjih in organiziranje športnih prireditev. 
Športna srečanja Skupine HSE organizirajo dvakrat letno.
Plavalci PV so bili najhitrejši tudi v štafeti in so si zagoto-
vili ekipno zmago.
Organizator je najboljše tri ekipe pri vsakem športu nagra-
dil s pokali.                               

Foto: Simon Klinc
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e: ajm.velenje@gmail.com
i: www.ajm.si

Familiy 
Friendly
Enterprise

Dejan RAK
zastopnik

Dejan Rak, s. p.
Latkova vas 245
3312 Prebold

Salon v Velenju
Cesta Simona Blatnika 7
Center Jager Velenje
m: +386 (0)51 362 400
t: +386 (0)3 492 13 30

 

IZKORISTITE 

ugodne popuste 

in 

brezplačne izmere
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TABELA SKUPNIH UVRSTITEV

MESTO EKIPA TOČKE PRVA MESTA

1 PV 83 3 

2 TET 63 3 

3 DEM 61 2 

4 TEŠ 61 1 

5 SENG 50 1 

6 HSE 43 0 

7 HSE-I 32 2 

8 HESS 28 0 
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Aktivni tekači Športnega 
društva Skupine 
Premogovnik Velenje

Na 31. Maratonu treh src v Radencih smo tekli 
Robi Brezovnik, Stane Meža, Boža Meža, Franc 
Tanjšek, Darko Kralj, Urška Kralj, Nataša Sitar, 
Mitja Repinc in Stane Barber. Večina tekačev je 
tekla na razdalji 21 km, samo Darko Kralj je odte-
kel 42 km. Pravzaprav jih ni odtekel, temveč se je 
mučil s progo, ki je letos pokazala ravninsko srce in 
vročino, ki je uničevala marsikatero tekaško željo. 
Veliko tekmovalcev, starih več kot 40 let, so morali 
odpeljati na počitek, ampak »knapom« je uspelo. 
V Radencih je blestela Boža Meža s tretjim mestom 
na državnem prvenstvu v malem maratonu, v 
kategoriji nad 50 let s časom pod 2 uri. Tekači 
Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje 
so odtekli tudi Mali maraton v Mozirju, kjer se 
je zopet izkazal Darko Kralj.
Poudaril bi, da se veliko teh tekačev udeležuje tako 
teka Moj najhitrejši krog okoli Velenjskega jezera 
kakor tudi skupnih tekov ob četrtkih. Nekaj članov 
Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje 
odhaja tudi na gorski maraton nad Zagrebom z 
zanimivim imenom »Kuda idu divje svinje« (prav 
ste prebrali). Srečno!

Marko Meža
Poslovil se je od ulic in poti,  
od drevoredov, ribnikov, labodov,  
od zatonov in sončnih vzhodov,  
od spominov na prelepe dni.  
                              (S. K. Jug)

zaHvala
Ob smrti našega
alojza  sMagaja
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času bolečine 
in slovesa stali ob strani in nam lajšali bolečino. 
Hvala vsem, ki ste s stiskom roke, prijazno besedo 
svojcem pokazali spoštovanje do pokojnika. Hvala 
tudi vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

vsi njegovi

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
                                  (S. Makarovič)

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega moža
jožeta jakoPa – PePIja
se iskreno zahvaljujemo Premogovniku Velenje za 
izrečeno sožalje in darovano cvetje.
Hvala rudarski častni straži, praporščaku in čla-
nom Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje.
Posebna zahvala Dragu Kolarju za čustvene in 
spoštljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

vsi njegovi

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti. 
                                 (S. Makarovič)

zaHvala
Ob izgubi ljubega moža, očeta in dedija
FranCa  zabUkovnIka
se iskreno zahvaljujemo Premogovniku Velenje 
za izrečeno sožalje in darovano cvetje. Hvala g. 
Ahacu za poslovilne besede, članom Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje in častni straži 
Premogovnika Velenje.
Iskrena hvala še enkrat vsem, ki ste te žalostne 
trenutke delili z nami.

žena Anica, Breda in Vlado z družinama 

zaHvala

Ob nenadni boleči izgubi drage mame 
jožeFe glažar 
se zahvaljujem Sindikatu SPESS Premogovnika 
Velenje za darovano cvetje. Iskrena hvala mojim 
sodelavcem z odkopa –130/A za finančno pomoč, 
izrečena sožalja, besede podpore in sočutja. 

sin Mirko Glažar z družino
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Nagradna križanka

Rešitev nagradne križanke Gosta, objavljene v Rudarju 5/2011, je geslo: »MESEC ŠPARGLJEVIH JEDI«.
Nagrajenci so: Mojca Sušek, Velenje, Jože Vajdl, Velenje, in Srečko Rotovnik, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 
Čestitamo!

AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

HUDA 
NALEZLJIVA 
ČREVESNA 
BOLEZEN

KEMIJSKA 
PRVINA

OSTRO 
KLADIVO ZA 

ČIŠČENJE 
ZVAROV

ANTON
MAHNIČ

NAŠA 
NEKDANJA 
TENISAČICA 
JAUŠOVEC

PTICA 
PLENILKA

MOTORNO 
ZRAČNO 
VOZILO 

BREZ KRIL

SLIKAR IN 
ILUSTRATOR 

MAVEC

V KROGLO 
STISNJEN 

SNEG

OSTANEK 
CVETA NA 
SADEŽU

MASAKER

OLIMPIJSKI
ZMAGOVALEC

ZDRAVILO
PRIPRAVA ZA 

OMETANJE

PEVKA 
PRODNIK

NEPRIJETEN 
VONJ

ISLAMSKI 
SODNIK
RUSKI 

BALETNIK

STENSKA 
PREVLEKA

URADNA 
LISTINA

ARHITEKT 
MIHEVC

POVRŠINA 
PO KATERI 
HODIMO

MORSKA 
OBALA S 
HOTELI

KDOR USTVAR-
JA DELA 

ESTETSKE 
VREDNOSTI

BORIS
OREL

STAR
SLOVAN

ZDRAVILNA 
RASTLINA

NAŠ IGRALEC 
ULAGA

FILOZOF 
(ANDREJ)
ITAL. IME 
ZA UDINE

OSCAR ARIS
KRALJICA 

JAZZA 
FITZGERALD

SREDNJEVE-
ŠKI PEVEC 
LJUBEZEN. 

PESMI

TVOR

AMERIŠKI 
IGRALEC 

(JOHNNY) 
KARLI ARHAR

PIJAČA IZ 
LIMONINEGA 

SOKA, 
CITRONADA

RAZLIČICA 
MOŠKEGA 

IMENA 
EGIDIJ

IZREZ PRI 
ŽENSKI 
OBLEKI

BOMBAŽNA 
TKANINA

STARORIM-
SKI POZDRAV

NAVADA,
OBIČAJ

LETENJE
NEGIBNO 

TIHO 
SEDENJE

IVAN
TAVČAR
OKRAS 

NA KAPI

VRVICA 
PRI LOKU

EROS
RAMAZOTTI

OKNU PODOB-
NE ODPRTINE
NAŠ SKLADA-
TELJ (BLAŽ)

URNA
OTON 

ŽUPANČIČ

UTEŽNA 
MERA

100 KG

BABICA 
NA 

PRIMORSKEM

DEL ŽENSKIH 
SPOLNIH 

ORGANOV
ČETRTINA 
DUCATA

LEVIČAR

JUHI 
PODOBNA JED 

IZ MESA IN 
ZELENJAVE

AMERIŠKA 
IGRALKA

DAY

ORIENTA-
CIJSKA 
TOČKA

ITALIJANSKA
TV

ALUMINIJ VABILEC
PLOD

HRASTA

DEJAVNIK,
ČINITELJ

MORALA, 
ETIKA

STARA DOL-
ŽINSKA MERA

NAVIDEZNO USLOČENA 
PLOSKEV NAD OBZORJEM

NIZEK ŽENSKI ALI 
DEŠKI GLAS

STRJEN, 
POSUŠEN 
IZCEDEK 
NA RANI

OBRED
INICIALKA

UMETNIŠKA
DELAVNICA

PRILOGA JE-
DEM Z ŽARA

ALBERTO 
TOMBA

MOLZNA
ŽIVAL

ATI

DELAVEC,
KI MINIRA

ŠPANSKO 
OTOČJE

NAŠ SLIKAR 
(VENTO)

AMERIŠKA 
IGRALKA

HAYWORTH

MOJMIR
LASAN
MILE

AČIMOVIĆ

AMERIŠKI 
IGRALEC 
(BRAD)
PESNIK 
PAVČEK

HITER TEK 
KONJA

GRŠKA 
BOGINJA 
NESREČE

PEVKA 
ŽNIDARIČ
OSNOVNI 
GLASBENI 
ELEMENT

PESNIK IN 
NOVINAR 
VIDMAR

NERESNICA
Nagradna križanka 
Premogovnika Velenje
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite 
do 15. julija 2011 na naslov: Uredništvo 
Rudarja, Premogovnik Velenje, 
Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
nagrade Premogovnika Velenje.

NASLOV 
ISLAMSKIH
VLADARJEV

PRISMODA, 
BUKSELJ
TANTAL

NAJVEČJA 
REKA NA 

IBERSKEM 
POLOTOKU

VINSKI
CVET

HRVAŠKI 
PEVEC

VITASOVIĆ

PRIPRAVA ZA 
PEČENJE NAD 

ŽERJAVICO
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Premogovništvo v Šaleški dolini letos obeležuje 136 let, 
v rudarski stan bo na letošnjem Skoku čez kožo skočila že 51. generacija rudarjev,
pred nami je še 50 let odkopavanja premoga –
zato je dan rudarjev praznik vseh prebivalk in prebivalcev naše doline.

Praznujte z nami v Petek, 1. julija 2011!
•	 Odhod parade s Titovega trga bo ob 17.30.
•	 51. Skok čez kožo se bo začel ob 18. uri na Mestnem stadionu v Velenju; čez kožo bo skočilo 

41 novincev, v sklopu praznovanja 50. obletnice skokov bodo čez kožo skočili tudi po 4 
predstavniki generacij izpred 25, 20, 15, 10 in 5 let, častni skok bo opravil mag. Marjan 
Kolenc, dolgoletni glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje; sledila bo razglasitev 
najboljših dijakov generacije ter najboljših sodelavcev in skupin v Skupini Premogovnik 
Velenje.

•	 Družabno srečanje zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje in upokojencev po Skoku bo pri 
Restavraciji Jezero.

Vsi obiskovalci 51. Skoka čez kožo boste bloke za pogostitev na družabnem srečanju prejeli ob 
odhodu s stadiona.

SREČNO!




