
1

Premikamo mejnike/stran 24

Odpeta poezija/stran 40

60 let Rudarja – besede podob, podobe besed/stran 16

Izzivov se ne bojimo/stran 6

Časopis Skupine Premogovnik Velenje
izhaja od leta 1953         št. 1/januar 2013



22

Izdajatelj
Premogovnik Velenje
januar 2013, številka 1

UrednIštvo
Glavni in odgovorni urednik: 
Slobodan Mrkonjić
Oblikovanje: Ivo Hans Avberšek
Novinarka in lektorica: 
Dragica Marinšek
Naslov: Uredništvo Rudarja, 
Partizanska 78, 3320 Velenje, 
tel. 03/899-6171, faks 03/586-9131, 
el. pošta: slobodan.mrkonjic@rlv.si

UrednIškI odbor
Tadeja Jegrišnik, predsednica, 
Slobodan Mrkonjić, glavni in 
odgovorni urednik, 
Ivo Hans Avberšek, oblikovalec, 
Dragica Marinšek, lektorica, 
Metka Marić, SZOJ, mag. Saša 
Sevčnikar, marketing, Pavel 
Skornšek, Proizvodnja, Bojan 
Brcar, Svet delavcev, Ferdinand 
Žerak, Sindikat PV, mag. Suzana 
Koželjnik, HTZ Velenje, Ivan 
Pečovnik, RGP, Srečko Gračner, 
PV Invest, Suzana Puc, GOST, 
Diana Janežič, PV Zimzelen

oblIkovanje
Ivo Hans Avberšek, 
Studio HTZ, HTZ Velenje, 
el. pošta: hans@rlv.si

trženje oglasov
Premogovnik Velenje, d. d.,
kontakt: mag. Saša Sevčnikar, 
el. pošta: sasa.sevcnikar@rlv.si, 
tel.: 03/899-6396, 
GSM: 031 340-877

tIsk 
Studio HTZ, HTZ Velenje, 
I. P., d. o. o.

naklada 
4000 izvodov
Mesečnik Rudar prejemajo 
zaposleni v Skupini Premogovnik 
Velenje in člani Kluba 
upokojencev Premogovnik 
Velenje brezplačno. Poštnina 
plačana pri pošti 3320.
Za vsebino oglasa odgovarja 
plačnik oglasa.

NASLOVNICA:
Vse se vrti okoli premoga
foto: Aleksander Kavčnik

Časopis Skupine Premogovnik 
Velenje 

Vsebina
stran 6
Izzivov se ne bojimo
stran 8
Plan proizvodnje
stran 10
Vem, da danes bo srečen dan …
stran 11
Luč miru sije v nas
stran 12
Zagovarjamo vaše pravice
stran 14
Na obisku: Marko Oder
stran 16
60 let Rudarja – besede podob, 
podobe besed
stran 17
Izbrali smo deset najboljših
stran 18
Objavljamo, všečkamo in 
delimo …
stran 20
Sončna elektrarna za več kot 
2.000 gospodinjstev
stran 22
Kupci HTZ zadovoljni?
stran 23
Čistimo podtalnice
stran 24
Premikamo mejnike
stran 25
Znanje za konkurenčnost
stran 26
Odmeven uspeh »vražjih gat«
stran 28
Iz leta v leto boljši
stran 30
Saniramo hidroobjekte
stran 31
Zeliščarstvo v Zimzelenu
stran 32
Prišla bo pomlad …
stran 34
Muzej prevzel vse generacije
stran 36
Božič v Kranjski Gori
stran 38
Kako uresničiti novoletne 
obljube
stran 39
Novoletna plesna simfonija
stran 40
Odpeta poezija
stran 43
Rekreacija in vadba po 40. letu
stran 46
Moj najhitrejši krog



3

UVODNIK

Ali dovolj komuniciramo? 
Beseda komunicirati izhaja iz latinske besede communi-
care, ki pomeni razpravljati, vprašati za nasvet, posveto-
vati se. »Uspešna komunikacija je ključ do uspeha.« To 
trditev smo lahko že marsikje zasledili – tudi sam sem 
prepričan, da drži. Ljudje smo že po svoji naravi socialna 
bitja, ki se med seboj radi družimo, si izmenjamo mnenja, 
vtise, znanje, izkušnje …

Za uspešno komuniciranje je potrebna predvsem dvo-
smernost, kjer sta pošiljatelj in prejemnik informacije ena-
kovredna partnerja v pogovoru, in ne enosmernost, saj ta 
nakazuje avtoritativnost in podrejen položaj sogovornika. 
Že v zakonski zvezi je znano, da brez uspešnega pogovora 
med partnerjema ni podlage za razumevanje. Podobno je 
tudi v drugih delih naše družbe, naj bo to gospodarstvo, 
politika, šolstvo ali kaj drugega. Zdaj, ko smo vsi v kronič-
nem pomanjkanju časa in se nam kar naprej nekam mudi, 
je še toliko bolj pomembno, da se med seboj pogovarjamo 
in tudi dogovarjamo. Ni nujno, da se vedno strinjamo, 
dobro je, da je debata konstruktivna.

Uspešna in dobro organizirana podjetja imajo v svoji 
strategiji poslovanja jasno določen način komuniciranja. 
Premogovnik Velenje je v svoji 138-letni zgodovini vedno 
znal najti način za uspešno komunikacijo, tako notra-
njo kot zunanjo. Ne nazadnje za to že 60 let skrbi tudi 
s pomočjo časopisa Rudar in več kot 38 let z Internim 
radiem. Oba medija sta, skupaj še z nekaterimi novodob-
nimi, organizirana v Službi za odnose z javnostmi Skupine 
Premogovnik Velenje.

Ko sem pred dobrim letom in pol sprejel izziv – vodenje 
internega komuniciranja, si nisem niti predstavljal, koliko 
novic oziroma zanimivih dogodkov je povezanih s Pre-
mogovnikom in z njegovo Skupino. Največ je vezanih na 
odkopavanje lignita, nekaj pa je tudi takšnih, ki so iz naše 
doline, v katero je Premogovnik Velenje močno vpet. 

Tudi v podjetjih je zaželeno, da zaposleni med 
seboj komuniciramo, smo v dobrih odnosih in tako 
ustvarjamo pozitivno klimo, v kateri si lažje izme-
njujemo znanje in izkušnje. Prenos informacij s 
strani vodstva podjetja na svoje zaposlene je danes 
izjemnega pomena. Pomembno je, da komunika-
cija poteka v obe smeri. Tudi zaposleni si želimo 
možnost, da lahko seznanimo vodstvo podjetja s 
svojimi predlogi – pa naj bo to s pomočjo predstav-
nikov Sveta delavcev in Sindikata podjetja ali kako 
drugače.

Menim, da je prav, da vas o tem obveščamo, saj v popla-
vi predvsem negativnih informacij, ki jih lahko dnevno 
zasledimo v medijih, pride prav, da povemo tudi kaj spod-
budnega. Premogovnik s svojimi povezanimi družbami 
velikokrat dosega dobre, tudi vrhunske rezultate in prav 
je, da o njih poročamo. Da to, kar počnemo v Službi za 
odnose z javnostmi, delamo dobro, ste nam potrdili tudi 
v lanski Anketi o komuniciranju, ki smo jo izvedli za vse 
zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje. Rezultati anke-
te so zelo spodbudni, saj vas je velika večina zadovoljna z 
delom naše službe in tudi vsemi mediji, s katerimi dnevno 
komuniciramo z vami.

Ne glede na izsledke ankete smo prepričani, da smo 
lahko še boljši, zato vas vabimo, da nam svoje predloge 
in pripombe posredujete po elektronski pošti info@rlv.si. 
Lahko pa jih oddate v za to namenjene skrinjice, ki so na 
območju Premogovnika Velenje. V Službi za odnose z jav-
nostmi se bomo še naprej trudili za korektno in pravoča-
sno poročanje o dogodkih, ki so povezani z našim delom, 
našim okoljem ter društvi in organizacijami, povezanimi s 
Premogovnikom Velenje.

Vam, spoštovane sodelavke in sodelavci, upokojenke in 
upokojenci in drugi bralci našega časopisa želim v letu 
2013 veliko dobre komunikacije in čim več dobrih novic.

Srečno!

Slobodan Mrkonjić, 
glavni in odgovorni urednik časopisa Rudar
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Leto 2012 v številkah
OBRAT PROIZVODNJA

•	 proizvodnja	premoga:	3.967.064	ton
•	 največja	dnevna	proizvodnja:	24.749	ton
•	 največja	dnevna	proizvodnja	iz	enega	odkopa:	

13.470	ton	(odkop	k.	–65/A)
•	 največja	izmenska	proizvodnja	v	zgodovini	PV	

iz	enega	odkopa:	5.330	ton	(odkop	k.	–130/B)
•	 največji	odkopni	učinek:	231,7	ton/dnino		

(odkop	k.	–5A)
•	 število	rezov	s	kombajnom:	2.330
•	 povprečna	kurilnost:	10,684	kJ/kg

OBRAT PRIPRAVE

•	 izdelanih	prog:	7.475	metrov
•	 napredek:	7.115	metrov
•	 povprečni	dnevni	napredek:	28,8	metra
•	 največji	dnevni	napredek:	49,8	metra
•	 največji	dnevni	napredek	na	posamezni	izmeni:	

16,8	metra
•	 skupaj	11.309	metrov	vrtin

TEHNIČNO PODROČJE

•	 8	rudarskih	projektov
•	 5	RTD	izvedenih	del	pri	pripravi	odkopnih	plošč
•	 izvedba	glavnega	rudarskega	projekta	za	rudnik	

Mariovo	v	Makedoniji
•	 29	odmikov	od	rudarskih	projektov
•	 6.074	različnih	dokumentov	ter	raznih	kontrol,	

nadzorov	in	preizkusov

VZDRŽEVANJE

•	 montaža	4	odkopov	in	daljšanje	1	odkopa
•	 29.000	dostavljenih	voznih	enot	na	delovišča
•	 iz	jame	izčrpanih	1.720.000	m3	vode

PRAVNA PISARNA

•	 45	prodajnih	pogodb,	5	najemnih	pogodb,	10	
služnostnih	pogodb,	25	stavbnih	pravic

•	 54	izvedenih	postopkov	za	vložitev	ZK	predlogov
•	 vloženih	50	izvršilnih	predlogov
•	 91	odškodninskih	in	rentnih	zahtevkov

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

•	 160	pregledov	požarne	varnosti	(objekti,	napra-
ve,	delovni	procesi	…)

•	 1.339	usposabljanj	in	preverjanj	znanja	zaposle-
nih

•	 1.738	preventivnih	in	drugih	zdravstvenih	pre-
gledov	zaposlenih	v	Skupini	PV

•	 75	nezgod

IZOBRAŽEVALNI CENTER

•	 122	štipendistov	v	Skupini	PV	
•	 107	dijakov	na	praktičnem	pouku
•	 31	organiziranj	in	izvedb	pripravniških	izpitov
•	 277	preverjanj	znanja	(nadzorniki,	poslovodje,	

kombajnisti,	strelci)

KADROVSKO SPLOŠNO PODROČJE

•	 1.333	zaposlenih	konec	leta
•	 46	upokojenih	delavcev	
•	 975	prejetih	vlog	za	zaposlitev
•	 bolniški	izostanki	(jan.–nov.):	163.589	ur	oz.	

20.448,38	dnin

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

•	 2.298	objav	v	medijih
•	 173	sporočil,	obvestil	in	izjav	za	javnost
•	 263	odgovorov	medijem	(samo	pisni)
•	 11	rednih	številk	časopisa	Rudar	(536	strani)	
•	 270	sporočil,	objavljenih	na	spletu
•	 542	objav	na	Facebooku
•	 333	tvitov	na	Twitterju
•	 255	radijskih	oddaj	(za	3	izmene)
•	 550	novic	in	člankov	na	portalu	
•	 234	ažuriranj	vsebine	na	displeju	v	prezivnici
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HTZ

•	 zgradili	dva	proizvodno-skladiščna	objekta	
(Tajfun,	Hala	WEST	Nazarje)

•	 zgradili		poslovno-stanovanjski	objekt	(KEA	
Šentjur)

•	 izvedli	inštalacije	v	treh	trgovskih	objektih	
(Špar	Grosuplje,	Zreče,	Lidl	Ptuj)

•	 izvedli	inštalacije	v	dveh	stanovanjskih	objektih	
(bloki	Nazarje,	Dvorec	Jelen	Kranj)

•	 izvedli	inštalacije	v	Turističnem	centru	Rogla
•	 izvedli	inštalacije	v	HE	Krško
•	 zgradili	gospodarski	objekt	v	Zavodnjah	
•	 gradijo	stanovanjski	naselji	v	Velenju	(Razgledi	

ob	Paki,	PSO	Gorica)
•	 gradijo	PSO	EKO	Srebrna	hiša	v	Ljubljani
•	 1.650	metrov	novih	cevovodov	
•	 3.185	metrov	E-tirnic		 	
•	 10.000	ton	remontirane	rudarske	opreme
•	 dobava	in	montaža	jeklenih	konstrukcij	in	prva	

faza	tehnologije	transporta	premoga	nadome-
stnega	bloka	TEŠ	6	in	Tehnološke	povezave	za	
600	MW	nadomestnega	bloka	TEŠ	6.	

•	 2.650	servisov	ali	popravil	na	Ex-elektroopremi
•	 priprava	57	kilometrov	jamskih	električnih	

kablov
•	 55.580	izdelanih	veznic,	sider,	sulic	in	sidrnih	plošč
•	 37.700	prašno	polakiranih	izdelkov
•	 260,2	tone	opranega	perila
•	 sodelovanje	s	partnerji	v	Turčiji,	Srbiji	in	BiH:	

Demir	Export,	Soma	Imbat,	Soma	Komur,	RMU	
»Soko«	Soko	Banje,	rudnik	Kakanj	

•	 30.500	naloženih	voznih	enot	za	jamo
•	 142.000	popravil	ločnega	podporja	
•	 370.000	kompletiranj	in	popravil	objemk	
•	 62.000	ton	pepelnih	mešanic	(malte	in	emulgati)
•	 993	vezanih	diplomskih	nalog
•	 5	milijonov	kopij
•	 3,5	milijona	posnetkov	in	zapisov	na	mikrofilm
•	 18.500	različnih	kosov	oblačil	
•	 2.400	spodnjic	za	rudarje	in	2.000	za	zunanji	trg

RAZVOJNO PODROČJE
•	 108	sistemskih	dokumentov	in	obrazcev
•	 112	poročil,	simulacij	in	programskih	nalog
•	 169	sistemskih	ukrepov	in	izboljšav
•	 50	nadzorov	nad	izvedbo	del,	koordinacij,	obra-

čunov	del	in	spremljanj	po	pogodbah
•	 izdelava	projektne	dokumentacije	primarne	dro-

bilne	linije	in	študije	skipovega	polnišča	na	jašku	
NOP	II:	2	kompleta

•	 59	metrov	izvedenih	rudarsko	gradbenih	del	na	
jašku	NOP	II

•	 sanacija	Muzeja	premogovništva	Slovenije	po	po-
žaru	(elektrodela,	muzejske	lutke,	dobava	audio	
in	videoopreme,	osvetlitev,	senzorika	…)

•	 4.360	opravljenih	dnin	v	MPS.	Vštete	so	ure	vseh,	
ki	so	tam	delali	(Priprave,	Proizvodnja,	Zračenje,	
JES	JSS,	Vrtalci,	Izobraževanje	–	dijaki)	

•	 9.378	obiskovalcev	v	MPS	
•	 20	ukrepov	za	učinkovito	rabo	energije	(URE)	
•	 12	novih	vgrajenih	števcev	energije	
•	 207	prevzetih	koristnih	predlogov	
•	 132	realiziranih	koristnih	predlogov	

•	 9.791	povprečno	dnevno	prejete	ali	poslane	zunanje	
elektronske	pošte

•	 mesečni	internetni	promet	preko	požarnih	zidov:	
3.626	GB

•	 2.550	vseh		izvedenih	posegov	za	uporabnike
•	 6	prijav	na	različne	razpise	(od	tega	4	uspešne)
•	 izvedenih	7	sofinanciranih	projektov	(od	tega	3	

projekti	RFCS,	1	projekt	7.	okvirnega	programa	in	3	
projekti	RCE)

•	 	več	aktivnih	projektov	in	marketinških	aktivnosti	v	8	
državah	(Slovaška,	BiH,	Srbija,	Črna	Gora,	Makedo-
nija,	Turčija,	Gruzija,	Indija)

•	 prodaja	80	kompletov	rabljenih,	popolnoma	preno-
vljenih	sekcij	HOP	v	Turčijo

PV INVEST

•	 7.110,5	metrov	usmerjenj	pri	izdelavi	jamskih	
prog

•	 3.250	metrov	posnetih	jamskih	prog
•	 100,7	hektarja	posnetih	površin	
•	 84	izdelanih	geodetskih	elaboratov
•	 10,42	hektarja	rekultiviranih	zemljišč

RGP
•	 395.000	ton	pridobljenih	kamenih	agregatov,	

porabljenih	22	ton	eksploziva
•	 56.000	m3	proizvedenega	betona,	od	tega	35.000	

m3	vgrajeno	v	TEŠ,	porabljeno	18.950	ton	
cementa

•	 250	ponudb	za	zunanje	naročnike,	realiziranih	
32	%	v	vrednosti	26	mio	evrov

GOST

•	 16.705	nočitev	v	Hotelu	Barbara			
•	 7.766	nočitev	v	Hotelu	Oleander

PV ZIMZELEN

•	 poprečno	število	stanovalcev	je	141
•	 106	prireditev	–	nastopov,	delavnic,	predavanj	za	

stanovalce



552

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Leto 2012 v številkah
OBRAT PROIZVODNJA

•	 proizvodnja	premoga:	3.967.064	ton
•	 največja	dnevna	proizvodnja:	24.749	ton
•	 največja	dnevna	proizvodnja	iz	enega	odkopa:	

13.470	ton	(odkop	k.	–65/A)
•	 največja	izmenska	proizvodnja	v	zgodovini	PV	

iz	enega	odkopa:	5.330	ton	(odkop	k.	–130/B)
•	 največji	odkopni	učinek:	231,7	ton/dnino		

(odkop	k.	–5A)
•	 število	rezov	s	kombajnom:	2.330
•	 povprečna	kurilnost:	10,684	kJ/kg

OBRAT PRIPRAVE

•	 izdelanih	prog:	7.475	metrov
•	 napredek:	7.115	metrov
•	 povprečni	dnevni	napredek:	28,8	metra
•	 največji	dnevni	napredek:	49,8	metra
•	 največji	dnevni	napredek	na	posamezni	izmeni:	

16,8	metra
•	 skupaj	11.309	metrov	vrtin

TEHNIČNO PODROČJE

•	 8	rudarskih	projektov
•	 5	RTD	izvedenih	del	pri	pripravi	odkopnih	plošč
•	 izvedba	glavnega	rudarskega	projekta	za	rudnik	

Mariovo	v	Makedoniji
•	 29	odmikov	od	rudarskih	projektov
•	 6.074	različnih	dokumentov	ter	raznih	kontrol,	

nadzorov	in	preizkusov

VZDRŽEVANJE

•	 montaža	4	odkopov	in	daljšanje	1	odkopa
•	 29.000	dostavljenih	voznih	enot	na	delovišča
•	 iz	jame	izčrpanih	1.720.000	m3	vode

PRAVNA PISARNA

•	 45	prodajnih	pogodb,	5	najemnih	pogodb,	10	
služnostnih	pogodb,	25	stavbnih	pravic

•	 54	izvedenih	postopkov	za	vložitev	ZK	predlogov
•	 vloženih	50	izvršilnih	predlogov
•	 91	odškodninskih	in	rentnih	zahtevkov

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

•	 160	pregledov	požarne	varnosti	(objekti,	napra-
ve,	delovni	procesi	…)

•	 1.339	usposabljanj	in	preverjanj	znanja	zaposle-
nih

•	 1.738	preventivnih	in	drugih	zdravstvenih	pre-
gledov	zaposlenih	v	Skupini	PV

•	 75	nezgod

IZOBRAŽEVALNI CENTER

•	 122	štipendistov	v	Skupini	PV	
•	 107	dijakov	na	praktičnem	pouku
•	 31	organiziranj	in	izvedb	pripravniških	izpitov
•	 277	preverjanj	znanja	(nadzorniki,	poslovodje,	

kombajnisti,	strelci)

KADROVSKO SPLOŠNO PODROČJE

•	 1.333	zaposlenih	konec	leta
•	 46	upokojenih	delavcev	
•	 975	prejetih	vlog	za	zaposlitev
•	 bolniški	izostanki	(jan.–nov.):	163.589	ur	oz.	

20.448,38	dnin

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

•	 2.298	objav	v	medijih
•	 173	sporočil,	obvestil	in	izjav	za	javnost
•	 263	odgovorov	medijem	(samo	pisni)
•	 11	rednih	številk	časopisa	Rudar	(536	strani)	
•	 270	sporočil,	objavljenih	na	spletu
•	 542	objav	na	Facebooku
•	 333	tvitov	na	Twitterju
•	 255	radijskih	oddaj	(za	3	izmene)
•	 550	novic	in	člankov	na	portalu	
•	 234	ažuriranj	vsebine	na	displeju	v	prezivnici

3

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

HTZ

•	 zgradili	dva	proizvodno-skladiščna	objekta	
(Tajfun,	Hala	WEST	Nazarje)

•	 zgradili		poslovno-stanovanjski	objekt	(KEA	
Šentjur)

•	 izvedli	inštalacije	v	treh	trgovskih	objektih	
(Špar	Grosuplje,	Zreče,	Lidl	Ptuj)

•	 izvedli	inštalacije	v	dveh	stanovanjskih	objektih	
(bloki	Nazarje,	Dvorec	Jelen	Kranj)

•	 izvedli	inštalacije	v	Turističnem	centru	Rogla
•	 izvedli	inštalacije	v	HE	Krško
•	 zgradili	gospodarski	objekt	v	Zavodnjah	
•	 gradijo	stanovanjski	naselji	v	Velenju	(Razgledi	

ob	Paki,	PSO	Gorica)
•	 gradijo	PSO	EKO	Srebrna	hiša	v	Ljubljani
•	 1.650	metrov	novih	cevovodov	
•	 3.185	metrov	E-tirnic		 	
•	 10.000	ton	remontirane	rudarske	opreme
•	 dobava	in	montaža	jeklenih	konstrukcij	in	prva	

faza	tehnologije	transporta	premoga	nadome-
stnega	bloka	TEŠ	6	in	Tehnološke	povezave	za	
600	MW	nadomestnega	bloka	TEŠ	6.	

•	 2.650	servisov	ali	popravil	na	Ex-elektroopremi
•	 priprava	57	kilometrov	jamskih	električnih	

kablov
•	 55.580	izdelanih	veznic,	sider,	sulic	in	sidrnih	plošč
•	 37.700	prašno	polakiranih	izdelkov
•	 260,2	tone	opranega	perila
•	 sodelovanje	s	partnerji	v	Turčiji,	Srbiji	in	BiH:	

Demir	Export,	Soma	Imbat,	Soma	Komur,	RMU	
»Soko«	Soko	Banje,	rudnik	Kakanj	

•	 30.500	naloženih	voznih	enot	za	jamo
•	 142.000	popravil	ločnega	podporja	
•	 370.000	kompletiranj	in	popravil	objemk	
•	 62.000	ton	pepelnih	mešanic	(malte	in	emulgati)
•	 993	vezanih	diplomskih	nalog
•	 5	milijonov	kopij
•	 3,5	milijona	posnetkov	in	zapisov	na	mikrofilm
•	 18.500	različnih	kosov	oblačil	
•	 2.400	spodnjic	za	rudarje	in	2.000	za	zunanji	trg

RAZVOJNO PODROČJE
•	 108	sistemskih	dokumentov	in	obrazcev
•	 112	poročil,	simulacij	in	programskih	nalog
•	 169	sistemskih	ukrepov	in	izboljšav
•	 50	nadzorov	nad	izvedbo	del,	koordinacij,	obra-

čunov	del	in	spremljanj	po	pogodbah
•	 izdelava	projektne	dokumentacije	primarne	dro-

bilne	linije	in	študije	skipovega	polnišča	na	jašku	
NOP	II:	2	kompleta

•	 59	metrov	izvedenih	rudarsko	gradbenih	del	na	
jašku	NOP	II

•	 sanacija	Muzeja	premogovništva	Slovenije	po	po-
žaru	(elektrodela,	muzejske	lutke,	dobava	audio	
in	videoopreme,	osvetlitev,	senzorika	…)

•	 4.360	opravljenih	dnin	v	MPS.	Vštete	so	ure	vseh,	
ki	so	tam	delali	(Priprave,	Proizvodnja,	Zračenje,	
JES	JSS,	Vrtalci,	Izobraževanje	–	dijaki)	

•	 9.378	obiskovalcev	v	MPS	
•	 20	ukrepov	za	učinkovito	rabo	energije	(URE)	
•	 12	novih	vgrajenih	števcev	energije	
•	 207	prevzetih	koristnih	predlogov	
•	 132	realiziranih	koristnih	predlogov	

•	 9.791	povprečno	dnevno	prejete	ali	poslane	zunanje	
elektronske	pošte

•	 mesečni	internetni	promet	preko	požarnih	zidov:	
3.626	GB

•	 2.550	vseh		izvedenih	posegov	za	uporabnike
•	 6	prijav	na	različne	razpise	(od	tega	4	uspešne)
•	 izvedenih	7	sofinanciranih	projektov	(od	tega	3	

projekti	RFCS,	1	projekt	7.	okvirnega	programa	in	3	
projekti	RCE)

•	 	več	aktivnih	projektov	in	marketinških	aktivnosti	v	8	
državah	(Slovaška,	BiH,	Srbija,	Črna	Gora,	Makedo-
nija,	Turčija,	Gruzija,	Indija)

•	 prodaja	80	kompletov	rabljenih,	popolnoma	preno-
vljenih	sekcij	HOP	v	Turčijo

PV INVEST

•	 7.110,5	metrov	usmerjenj	pri	izdelavi	jamskih	
prog

•	 3.250	metrov	posnetih	jamskih	prog
•	 100,7	hektarja	posnetih	površin	
•	 84	izdelanih	geodetskih	elaboratov
•	 10,42	hektarja	rekultiviranih	zemljišč

RGP
•	 395.000	ton	pridobljenih	kamenih	agregatov,	

porabljenih	22	ton	eksploziva
•	 56.000	m3	proizvedenega	betona,	od	tega	35.000	

m3	vgrajeno	v	TEŠ,	porabljeno	18.950	ton	
cementa

•	 250	ponudb	za	zunanje	naročnike,	realiziranih	
32	%	v	vrednosti	26	mio	evrov

GOST

•	 16.705	nočitev	v	Hotelu	Barbara			
•	 7.766	nočitev	v	Hotelu	Oleander

PV ZIMZELEN

•	 poprečno	število	stanovalcev	je	141
•	 106	prireditev	–	nastopov,	delavnic,	predavanj	za	

stanovalce



66

Z DELOM SE VSE DOSEŽEZ DELOM SE VSE DOSEŽE

Izzivov se ne bojimo
Koračnice Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje so pospremile prihode vseh izmen velenjskih 
rudarjev iz jame, s čimer so naši godbeniki simbolično naznanili konec delovnega leta. Zaposleni 
smo se zbrali v prezivnici, kjer so za dobro voljo ob druženju poskrbeli tudi člani Harmonikarske-
ga orkestra Barbara.

Za nami je zahtevno leto
V soboto, 22. decembra, se je za 
zaposlene v Skupini Premogovnik 
Velenje izteklo leto, ki je bilo v mar-
sikaterem pogledu izjemno zahtevno 
in težko. Požar v Muzeju premogov-
ništva Slovenije je že takoj na začetku 
januarja uničil njegov podzemni del 
in marsikdo je dvomil, ali bo sploh 
še kdaj takšen, kot je bil. Vendar se 
pregovorno trmasti knapi nismo 
dali. Že kmalu po pojavu ognja so 
na pomoč prihiteli rudarski reševalci 
in člani protipožarne intervencijske 
ekipe, ki so uspešno zajezili ogenj, da 
se ta ni razširil v delujoči del jame. V 
prihodnjih dneh in mesecih je stekla 
učinkovita sanacija Muzeja, pri čemer 
so z več kot 1.000 udarniškimi urami 

sodelovali tudi številni prostovoljci, 
udarniki – tudi naši upokojeni 
sodelavci. 
»Povezanosti in pripadnosti zapos-
lenih podjetju ni bilo čutiti samo 
pri sanaciji požara,« je zaposlene 
nagovoril predsednik Uprave dr. 
Milan Medved. »Rudarji ste s svojo 
vztrajnostjo, prizadevnostjo in ne-
izmerno voljo pripomogli k odpravi 
zastojev v proizvodnji, ki so se pojavi-
li na začetku letošnjega leta v izjemno 
zahtevnih geomehanskih razmerah 
talninskega dela jame Pesje. Težave 
smo prav zaradi vaše velike angažira-
nosti tudi uspešno premagali in že 31. 
maja dosegli letošnji rekordni dnevni 
odkop z nekaj manj kot 25.000 tona-
mi premoga.« 

Ponosni na dosežke
S ponosom gledamo tudi na vrsto od-
ličnih rezultatov, ki nam jih je uspelo 
doseči kljub zahtevnim razmeram v 
proizvodnji. K temu sta pripomogla 
izjemno angažiranje zaposlenih in 
odlična tehnološka opremljenost 
jame, ki je vse večkrat plod lastnega 
znanja. »Največji napredek odkopa 
v dolžini 8,6 metra smo dosegli 16. 
januarja na odkopu G3/B. Največji 
dnevni napredek na pripravah 16,8 
metra je bil dosežen 14. februarja pri 
izdelavi odvozne proge odkopa k. 
–130/B, kjer se je delo odvijalo v 4-iz-
menskem ciklusu. Moštvo je bilo se-
stavljeno iz treh izmen številke 13 in 
ene izmene številke 9. Največji skupni 
dnevni napredek priprav, ki je znašal 

V soboto, 22. decembra, se je za zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje izteklo leto, ki je bilo v marsikaterem pogledu 
izjemno zahtevno in težko. (foto: Mrki)
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49,8 metra, smo dosegli 7. marca, 
največjo dnevno proizvodnjo odkopa 
13.470 ton pa 24. maja na koti –65/A. 
Izjemen je tudi dosežek pri montaži 
odkopa G3/C, na katerem so naši 
zaposleni v 13 dneh zmontirali 100 
sekcij, kar predstavlja skoraj 8 sekcij 
na dan – in to brez nezgod, kar želim 
še prav posebej izpostaviti!«

Osvajamo tuje trge
Z razvojem novih tehnologij in last-
nimi strokovnjaki vse bolj uspešno 
prodiramo tudi na tuje trge. Visoko 
usposobljeni projektantski in opera-
tivni kader, dobra tehnološka opreml-
jenost in popolno poznavanje stroke 
so zagotovila za dobre proizvodne 
rezultate. Velenjsko odkopno metodo 
tudi tuji partnerji vse bolj prepozna-
vajo kot eno najproduktivnejših za 
odkopavanje v debelih slojih premo-
ga, ki je lahko tudi okolju prijazna, 
zato jo zdaj tržimo tudi na evropskih 
in svetovnih trgih, še dodatno pa 
jo bomo zaščitili kot mednarodno 
blagovno znamko. 
»Veseli nas lahko tudi to, da so hče-
rinska podjetja HTZ Velenje, RGP, 
PV Invest, Gost in PV Zimzelen ve-
dno bolj uspešna na konkurenčnem 
trgu,« je dosežke družb komentiral 
dr. Medved. »Dobro zagotovilo za 
ustvarjanje delovnih mest predsta-
vljajo projekti, ki povečujejo prihod-
ke zunaj osnovne dejavnosti. Pred 
petimi leti smo si zadali cilj 30 % 
prihodkov realizirati na trgih zunaj 
osnovne dejavnosti. To se bo letos 
tudi zgodilo, saj bo letošnja eksterna 
realizacija celotne Skupine bistveno 
presegala vrednosti iz poslovnega 
načrta in bo znašala že 50 milijonov 
evrov.«

Pogumno naprej
»Že danes se zavedamo, da je pred 
nami zahtevno leto – morda še težje, 
kot je bilo to, ki se izteka. A mi se 
izzivov ne bojimo. Imamo ljudi, ki 
ste pripravljeni delati, dovolj energije, 
da nas razne prepreke ne ustavijo, 
imamo lastno znanje in tehnologijo 
ter ne nazadnje imamo izkušnje, na 
katerih gradimo svoj jutri že skoraj 
138 let. S skupnimi močmi, složno, v 
tovariškem duhu bomo svojo pot tudi 
nadaljevali,« je predsednik Uprave 
v optimističnem duhu svoj nagovor 
tudi končal.

Tadeja Jegrišnik

»Veseli nas lahko tudi to, da so hčerinska podjetja HTZ Velenje, RGP, PV Invest, 
Gost in PV Zimzelen vedno bolj uspešna na konkurenčnem trgu,« je dejal dr. 
Milan Medved. (foto: Mrki)

Rudarjem, ki so prišli iz jame, sta zaigrala Pihalni orkester PV ... (foto: Mrki)

... in Harmonikarski orkester Barbara PV. (foto: Mrki)
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Plan proizvodnje

Glede na odkopno fronto je plan 
ambiciozen in visoko zastavljen, saj 
v letošnjem prvem trimesečju prvič 
v zgodovini Premogovnika Velenje 
odkopavamo na dveh horizontalnih 
odkopih vzporedno. To sta odkopa k. 
–65/F in G3/C. Ob koncu februarja 
ali na začetku marca bomo na odko-
pu k. –65/F prešli v odkopavanje s 
točenjem stropa oziroma nadkopom 
z omejenimi višinami. Vzporedno z 
odkopavanjem je januarja potekala 
demontaža odkopa k. –130/B. V apri-
lu sledi odkopavanje na odkopu k. 
–65/B v jami Pesje, v juniju oziroma 
juliju pa bo končal z odkopavanjem 
odkop G3/C. Takrat začnemo z od-
kopavanjem na odkopu k. –65/E, kjer 
bo prav tako kot na odkopu F odko-
pavanje potekalo horizontalno ozi-
roma samo s podkopnim delom do 
približno polovice dolžine odkopne 
plošče. Tik pred koncem leta bomo 
po planu v proizvodnjo vključili še 
odkop k. –65/C v jami Pesje.

Junija in julija remont 
bloka 4 v TEŠ
Proizvodnjo premoga bomo regulirali 
tudi glede na stanje deponije, saj v 
Termoelektrarni Šoštanj od 6. aprila 
do 2. junija izvajajo remont bloka 4. 
To pomeni, da bo takrat maksimalna 
poraba približno 7.000 ton premoga 
na dan, kar je 200.000 ton mesečno. 
V tem času bo deponija vseskozi na-
raščala, njen prostor pa je omejen.

Intenzivna dela na 
pripravskih deloviščih
Glede Priprav je izdelava objektov 
predvidena v planu, ki znaša 7.483 
metrov novih prog in načrtova-
nih pretesarb. To je največji plan v 
zadnjih sedmih letih, ki je celo za 
250 metrov večji od lanskega. Vanj 
je vključenih kar nekaj pretesarb 
in sanacij stabilnih objektov, med 
letom pa se po izkušnjah iz minu-
lih let pojavi še več nenačrtovanih 
sanacij jamskih objektov. V prvih 

Letos v Premogovniku Velenje načrtujemo proizvodnjo 3.776.999 ton premoga, s povprečno kuril-
no vrednostjo 11,43 GJ/tono. Ob 245 načrtovanih delovnih dneh to pomeni nekaj več kot 15.300 
ton na dan.

dveh mesecih letos izvajamo dela v 
Muzeju premogovništva Slovenije, 
kjer imamo eno pripravsko delovi-
šče. Največ pozornosti namenjamo 
pravočasni pripravi novih odkopov, 
vendar morajo tudi druge podporne 
službe slediti letošnjemu intenzivne-
mu tempu. Omenim naj še likvidacije 
jamskih objektov z izgradnjo jekle-
nega ločnega podporja, ki bodo letos 
v dolžini nekaj čez 6.800 metrov, kar 
je daleč največ v zadnjih petih letih. 
Likvidirali bomo celotno območje 
kadunje, kjer so baražna proga, 
transportna proga, odvozna proga in 
druge pristopne proge območja G.

Leto 2013 bo zahtevnejše 
kot minulo

V okviru plana tonaže je predvideno 
200.000 ton premoga za Termoelek-
trarno Trbovlje (TET). S to prodajo 
začnemo februarja. Načrtujemo 
štirikrat tedensko odpremo vlakovne 
kompozicije v Trbovlje. Vsaka bo od-
peljala 1.450 do 1.500 ton premoga. 
Lani smo v TET prodali 590 TJ oziro-
ma 54.500 ton premoga. Omeniti je 
treba, da smo s to prodajo začeli šele 
v drugi polovici lanskega leta. Letos 
začnemo že prej, saj ni tako enostav-
no po železnici prepeljati 200.000 ton 
premoga. Tudi z vidika logistike je to 
zahteven podvig. To je približno 140 
voženj vlakovnih kompozicij v celem 
letu. 

Letos imamo predvidenih kar 245 
delovnih dni. Delovni koledar 
vključuje še 14 delovnih (t. i. črnih) 
sobot. Predvideva tudi prvomajske 
počitnice, kolektivni dopust in božič-
no-novoletne praznične dni. Zaradi 
intenzivnosti dela v jami in zahtev 
plana pa ni predvidenih krompirjevih 
počitnic.

Ivan Pohorec,
vodja Proizvodnega področja in 

glavni tehnični vodja

Ne glede na to, da je letošnja 
predvidena kurilna vrednost 
precej višja od lanske, bo leto 
2013 s proizvodnega vidika 
izredno naporno – morda celo 
zahtevnejše kot minulo leto. 
Predvsem z vidika pravočasne 
priprave novih odkopnih polj 
in reguliranja proizvodnje glede 
na potrebe deponije.
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Proizvodnja v decembru 2012
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –130/B 117.000 120.532 3.532 103,02 6.696
E. K.  –65/F 108.000 70.833 – 37.167 65,59 3.935
G3/C 0 24.318 24.318 1.351
Proizvodnja 225.000 215.683 –9.317 95,86 11.982
Priprave 9.000 12.563 3.563 139,59 698
skupaj Pv 234.000 228.246 –5.754 97,54 12.680

Proizvodnja januar–december 2012
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 3.963.555 3.782.508 –181.047 95,43 14.604
Priprave 153.445 184.556 31.111 120,28 713
skupaj Pv 4.117.000 3.967.064 –149.936 96,36 15.317

Mednarodna 
konferenca 
EnRe
20. in 21. junija 2013 se bo v Velenju odvijala 
Mednarodna konferenca EnRe. Ugledni strokov-
njaki bodo na vodilno temo z naslovom Sloven-
ska energetika v luči smernic EU razjasnili marsikatero dilemo, odprli nova vprašanja, izme-
njali svoje izkušnje in sklenili pomembna poslovna sodelovanja.
Učinkovito in strateško zastavljeno upravljanje z energijo in naravnimi viri je ena od prednostnih nalog za 
zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva. Zelo pomembno je, da imamo na voljo energetske lokacije, zato bi 
jim morali nameniti posebno pozornost in jih izkoristiti za proizvodnjo električne energije tudi v prihodnosti. 
Ena ključnih prednosti Slovenije je namreč uravnotežena struktura virov električne energije. Njena prednost se je 
pokazala že v preteklosti, saj Slovenija do zdaj ni imela večjih težav v preskrbi z električno energijo.
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Vem, da danes bo srečen dan …
… tudi to se zgodi. Toda za varnost in srečo sta – poleg še česa – potrebni preudarnost in previ-
dnost. In sreča ima rada pogumne. Preudarnost, previdnost, pogum, sreča – vse to se ne izključuje. 

S snemanjem spotov za varno delo 
smo pri Internem radiu Premogovni-
ka Velenje začeli že lani. Letos samo 
nadaljujemo. Naši sogovorniki so pri 
delu previdni in preudarni, so zgled 
drugim, zato so bili izbrani, da sode-
lavcem povedo, kako je treba delati 
varno. So tudi pogumni – vsekakor 
zaradi vsakodnevnega odhoda v 
podzemlje in dela v njem –, kar pa 
so pokazali tudi s sproščenostjo za 
mikrofonom. 

Z lahkoto smo posneli nove 
spote, s katerimi vas bomo 
na radiu opominjali, kako 
pomembno je, da se na delo 
pripravimo, premislimo, kaj 
in kako bomo delali, pri tem 
upoštevamo navodila za var-
nost, uporabljamo varovalno 
opremo in pripomočke.

Matjaž Podvratnik, 
odgovorni rudar 
na odkopu, obrat 
Proizvodnja
Izkušenj ima ogromno, med njimi 
tudi posebno izkušnjo reševanja ob 
vdoru plina na odkop izpred nekaj 
let, ko vseh sodelavcev ni bilo mogo-
če rešiti, ki ga je zaznamovala in mu 
ostala v trajnem spominu.
*ste odgovorni rudar na odkopu. 
kaj za vas pomeni varno delo?
»V jami delam že 20 let, veliko časa 
na odkopu, vmes pa tudi pri tran-
sportu ločnega podporja. Dogodilo 
se mi je že nekaj manjših nezgod in 
ena hujša – pri vdoru plina na odkop. 
Takrat sta se pokazala složnost med 
kameradi, zaupanje v sebe in sodelav-
ce. Reševali smo drug drugega.
Za varno delo je pomembno, da si 
sodelavci med seboj zaupamo in se 
drug na drugega zanesemo.«
*Utrujeni ste že. Mudi se. toda radi 
bi naredili še nekaj pomembnega, 
nujnega. Hitite. to se dogaja. a, 
pozor, na kaj je treba pomisliti v 

takšnem trenutku?
»Ko sem bil mlad, sem bil hiter, mo-
čan, pripravljen, da čim prej opravim 
delo. Zdaj, z leti in izkušnjami, sem 
pridobil spoznanje, da kadar se mudi, 
postanem, dvakrat premislim, potem 
naredim. Delo v jami je nepredvidlji-
vo. Narava je tista, ki odloča. Že mala 
napaka človeka pa lahko pripelje do 
nezgode. Torej, ko se mudi, bodimo 
še posebej previdni.« 
*Hiti počasi. je za vas ta misel pove-
zana tudi z varnostjo pri delu?
»Že po naravi sem hiter človek in 
velikokrat se mi je kaj neprijetnega 
pripetilo, ker sem bil prehiter. Zdaj 
so časi, ko vsi hitimo. Pri delu v jami, 
sploh na odkopu, naglica odpade. Ka-
meradi, torej, delajmo varno, hitimo 
počasi!«

Franjo Potočnik, vodja 
skupine vzdrževanja 
hidravlike, Jamska strojna 
služba
Pri delu zamenjuje nadzornika; v 
njegovem glasu je odločnost, v raz-

mišljanju o varnem delu pa – kot tudi 
pri prejšnjem sogovorniku – veliko 
preudarnosti.
*kaj morate obvezno narediti, da 
lahko delate varno? 
»V več kot 20 letih dela v Jamski 
strojni službi sem doživel in videl do-
godke, ki me iz leta v leto opominjajo, 
da pri delu nisi nikoli dovolj previ-
den. Takšni dogodki človeka spod-
budijo k razmišljanju o vedno bolj 
varnem delu. Čeprav nas določene 
situacije prisilijo, da občasno to tudi 
zanemarimo, tega ne bi smeli. Prav 
takšna dejanja so privedla k temu, da 
sem tudi sam izkusil dve lažji nezgo-
di, k sreči brez trajnejših posledic. V 
Jamski strojni službi se dobro zave-
damo kompleksnosti svojega dela, ki 
je zelo povezano s težkimi bremeni 
strojne opreme, zato se za delo vedno 
dobro pripravimo, tako fizično kot 
psihično.
Zavedati se je treba okolja, v katerem 
izvajamo svoje dejavnosti, se pri-
lagoditi in z največjo mero znanja, 
previdnosti, uporabe zaščitne opreme 
in navodil o varnem delu opraviti 
naloge, ki so pred nami.«

Franjo Potočnik: »Dobro premisli, 
preden se ti nepremišljenost maščuje. 
Srečno, vsem!« (foto: Mrki)

Matjaž Podvratnik: »Kameradi, delajmo 
varno, hitimo počasi!« (foto: Miran 
Beškovnik)
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*katera so tista pravila za varno 
delo, ki jih nikoli ne bi prekršili?
»V Premogovniku Velenje imamo 
veliko pravilnikov o varnem delu in 
varnosti na delovnem mestu, ki se jih 
moramo dobro zavedati in jih upo-
števati. Imamo pa tudi neformalna 
pravila, ki se prenašajo iz generacije 
v generacijo. To so pravila, ki se jih 
naučimo od starejših sodelavcev pri 
delu. Moramo se zavedati, da delamo 
v okolju, ki vedno znova preseneti z 
nepredvidljivimi dogodki. Ko napi-
sana pravila ne zadostujejo več, nam 
kožo rešuje znanje naših izkušenejših 
sodelavcev. Zato mlajšim sodelavcem 
svetujem, da dobro opazujejo in po-
slušajo svoje vodje na delovišču.«
*Pamet v roke, šele potem delo? 
kakšen je vaš komentar te misli?
»Naj nam bo življenjsko vodilo na 
vseh področjih, da dobro premisli-
mo, preden se nam nepremišljenost 
maščuje. Srečno, vsem!«

Dragica Marinšek

Z veseljem pohvalimo
Takšen naslov ima nova rubrika Internega radia Premogov-
nika Velenje, uvedena januarja letos, saj veste: novo leto – 
novosti. V njej bomo govorili o dobrem, vsem, kar je vredno 
pohvale, in svoj prostor bo našla tudi v časopisu Rudar.

Novice, objavljene v tej radijski rubriki, bomo pridobili od vodij podro-
čij, služb, oddelkov Premogovnika. Gotovo jih bo toliko, da bomo lahko 
vsak mesec nekaj zapisali tudi v Rudarju.
Tokrat nam je pohvalo posredoval vodja Službe za varnost in zdravje pri 
delu mag. Bogdan Makovšek in vsem zaželel varno delo!

Tako z veseljem pohvalimo …
… v novembru in decembru lani sta poleg drugih del v jami potekali 
tudi demontaža odkopa A k –65 v jami Pesje in montaža odkopa G3/C 
v jami Preloge. 
Pri obeh zahtevnih delovnih operacijah so bili doseženi zelo dobri 
rezultati, še zlasti pri montaži odkopa G3/C, kjer je bilo vgrajenih v 
povprečju 7,62 sekcije na dan.
Še posebej razveseljivo je, da v času demontaže in montaže odkopne 
opreme – prav tako tudi pri transportu posameznih sestavnih delov 
odkopne opreme – ni bilo nobene nezgode pri delu. 
Zato vsem delovnim skupinam, ki so izvajale omenjena dela, še posebno 
priznanje!

Dragica Marinšek 

Skavte je v četrtek, 20. decembra 
2012, sprejela članica Uprave – 
delavska direktorica sonja kugonič 
s sodelavci. Ob obisku v našem 

Luč miru iz Betlehema so k nam prinesli skavti iz Velenja in Mozirja. (foto: Mrki)

Luč miru sije v nas
Skavti iz Velenja in Mozirja so tudi v Premogovnik Velenje prinesli Luč miru iz Betlehema. Gre za 
decembrsko akcijo s sporočilom miru in medsebojne povezanosti, ki prihaja med Slovence že dobri 
dve desetletji.

podjetju so skavti najprej prebrali 
letošnjo poslanico, ki pravi, da 
bomo srečnejši in bogatejši takrat, 
ko bomo po svetu stopali z roko v 

roki. »Podarjamo vam luč miru iz 
Betlehema, da vam bo svetlila dneve 
v bližajočih se praznikih. Tudi pri 
delu v podzemlju naj vam sveti 
luč. Toplina, ki jo prinaša plamen, 
naj se pri medsebojnih odnosih 
v prazničnih dneh še poveča,« so 
zaželeli vsem prisotnim. Kugoničeva 
se jim je v imenu Uprave zahvalila 
za obisk in čas, ki so si ga vzeli, da so 
nam prinesli luč miru. Dodala je, da 
bomo luč z veseljem prižgali tudi v 
svojih domovih.

že tradicionalno decembrsko pri-
reditev z dobrodelno noto so tokrat 
poimenovali »z roko v roki«, saj so 
zbrana sredstva namenili za odpra-
vljanje posledic poplav, nastalih v 
lanskem novembru.

Metka Marić
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Zagovarjamo vaše pravice
Zelo pomembno je, da delavce o vseh zadevah, ki so za vas pomembne, pravočasno in na pravilen 
način obveščamo. V Svetu delavcev in Sindikatu Premogovnika Velenje smo se s tem namenom od-
ločili za stalne prispevke v časopisu Rudar. V njih vam bomo prikazali svoje delo, razlike v delova-
nju obeh delavskih predstavništev ter vas hkrati obveščali o aktualnih dogajanjih pri soupravljanju 
in delu Sindikata PV. 

Ferdinand Žerak, predsednik Sindikata 
Premogovnika Velenje (foto: Mrki)

Sodelovanje delavcev in njihovih 
predstavnikov pri odločanju je za 
delavce osnova demokratičnega sou-
pravljanja zaposlenih. Če se ozremo 
okrog sebe, se v Evropi, kot smo že 
velikokrat omenili, pojavljata oziroma 
sta prisotni dve obliki delavskih 
predstavništev – sindikati in voljena 
delavska predstavništva oziroma, kot 
jih imenujemo pri nas, sveti delavcev. 

Obe obliki delavskega predstavništva 
imata isti cilj – uveljaviti ekonomske 
in socialne interese zaposlenih, vendar 
to počneta oziroma skušata zagotoviti 
po različnih poteh. Sindikati to poč-
nejo običajno z različnimi oblikami 
sindikalnega boja in pritiska, kar 
lahko vključuje tudi stavko. Izhodišča 
voljenih delavskih predstavnikov pa 
temeljijo na tem, da stremijo tako 
delavci kot tudi predstavniki kapitala 
v nekem podjetju k istemu cilju, to 
pa je uspešno delovanje podjetja in 
njegov obstoj. Njihov način uveljavlja-
nja pravic zaposlenih se torej razlikuje 
predvsem v tem, da ne smejo uporabiti 
sindikalnega boja, temveč tako imeno-
vane »mehkejše metode« dela, kot sta 

Vloge sveta delavcev in sindi-
kata so zelo različne, vendar-
le se večkrat zgodi, da jih 
marsikdo zamenjuje oziroma 
enači. Sindikati imajo na na-
šem prostoru že precej dolgo 
zgodovino. Njihovo delovanje 
je zagotovljeno z ustavo in 
zakoni ter mednarodnimi 
dokumenti. Svet delavcev pa 
je sorazmerno mlajša oblika 
delavskih predstavništev. V 
Sloveniji se šele od osamosvo-
jitve pojavlja v takšni obliki, 
kot jo poznamo zdaj, in je v 
mednarodnih aktih tudi manj 
obravnavana.

dogovarjanje in usklajevanje.
V Republiki Sloveniji se torej lahko 
delavci po veljavni zakonodaji or-
ganizirajo tako v sindikate kot tudi 
svete delavcev. Zakon o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju (ZSDU) 
določa, kje in na kakšen način mora 
vodstvo podjetja vključevati svet 
delavcev, določa pa tudi, da s pristoj-
nostmi sveta delavcev ne posegamo 
v delovanje sindikatov. Tudi Zakon 
o delovnih razmerjih (ZDR) nam 
govori o tako imenovani dvotirnosti 
delovanja sindikata in sveta delavcev. 
Uprava družbe mora glede na oba 
zakona pri urejanju delovno-pravnih 

vprašanj vključevati enega ali drugega 
socialnega partnerja, v določenih 
primerih tudi oba.
Za uvod naj bo dovolj. V nadaljnjih 
prispevkih bomo še natančneje 
pogledali, kakšni so pravni temelji 
za ustanovitev sindikata in sveta 
delavcev, vam skušali še približati, 
kako delujeta oba subjekta, kakšne 
so njune pristojnosti in kako lahko 
sodelujeta, da sta še uspešnejša pri 
svojem poslanstvu.

Bojan Brcar,
predsednik Sveta delavcev PV

Bojan Brcar, predsednik Sveta delavcev 
Premogovnika Velenje (foto: Mrki)

 foto: Mrki
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SS varianta 18. 12. 2012 

DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2013

JAN. d.d. p k.d. n.d. FEB. d.d. p k.d. n.d. MAR. d.d. p k.d. n.d.
pl. 24 23 1 0 0 22 21 1 0 0 23 23 0 0 0

plačano 22 plačano 23 plačano 23
P 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
T 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
S 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Č 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
P 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
S 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
N 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

APR. d.d. p k.d. n.d. MAJ d.d. p k.d. n.d. JUN. d.d. p k.d. n.d.
pl. 21 20 1 0 2 23 21 2 0 1 21 20 1 0 1

plačano 22 plačano 22 plačano 22
P 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
T 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
S 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Č 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
P 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
S 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
N 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

JUL. d.d. p k.d. n.d. AVG. d.d. p k.d. n.d. SEPT. d.d. p k.d. n.d.
pl. 23 22 1 0 0 19 13 1 5 4 23 23 0 0 0

plačano 21 plačano 21 plačano 22
P 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
T 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
S 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Č 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
P 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
S 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
N 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

OKTOB. d.d. p k.d. n.d. NOV. d.d. p k.d. n.d. DEC. d.d. p k.d. n.d.
pl. 23 22 1 0 0 22 21 1 0 0 20 16 2 2 3

plačano 22 plačano 22 plačano 22
P 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
T 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
S 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Č 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
P 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
S 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
N 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

nedelja SKUPAJ:
delovni dan 245 245

prosta sobota praznik 12 12
kolektivni dopust 7 7

praznik
plačanih dni 264 264 264

kolektivni dopust planiranih dni 264
delovna sobota 14

neplačan prost dan  
40,6 h/delovni teden 2112 h

plačano v prihodnjem mesecu

plačano v minulem mesecu
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Marko Oder
Zagovarja zdrav duh v zdravem telesu
Marko Oder s ponosom pove, da prihaja s Koroške – od tam, kjer so doma delavni, prijazni in pošteni 
ljudje. Tudi sam je eden takšnih. V jami Premogovnika Velenje je kot rudar zaposlen že 17 let. 
Večino tega v skupini »železarjev«, ki skrbi za odvoz lokov in drugega materiala z odkopov. Je ljubeč 
družinski človek, ki je zelo ponosen na svojo ženo Heleno in njuna otroka. O svojem podjetju pove 
veliko dobrega, saj kot pravi, zagotavlja njemu in njegovi družini varno prihodnost.

PODJETJE SMO LJUDJE

 foto: Mrki

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Imel sem lepo in brezskrbno otroštvo, 
v katerem mi ni prav nič manjkalo. 
Spomini na to obdobje so res čudo-
viti.
 kakšen učenec ste bili?
V osnovni in srednji šoli sem bil 
miren in priden učenec. Morda ravno 
zaradi tega s šolskimi obveznostmi 
nisem imel večjih težav. Najraje sem 
imel predmeta zgodovino in geo-
grafijo. Kot večina mojih sošolcev 
sem tudi jaz zelo rad obiskoval ure 
športne vzgoje. Šport me tudi sicer 
spremlja skozi življenje.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?

Od nekdaj imam rad živali, zato sem 
kot otrok želel postati veterinar. Ven-
dar sem si z leti večkrat premislil. Na 
koncu sem izbral poklic rudarja.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku Vele-
nje v obratu Proizvodnja, in sicer na 
transportu in pri ropanju jeklenega 
ločnega podporja. Po domače nam 
rečejo »železarji«. Moje delo se začne 
že ob 5. uri zjutraj, ko se s sodelavci 
med prvimi v dopoldanski izmeni 
odpravimo v jamo. Naše delovišče 
je odvozna proga odkopa k. –65F. 
Najprej poskrbimo za odvoz lokov in 
drugega materiala, ki ga rudarji ob 
napredovanju odkopa zbirajo na tem 
mestu. Potem začnemo z ropanjem 

talnih lokov in povzemom smernega 
transporterja. Ob tem pa opravimo 
še vrsto drugih del, potrebnih za 
normalno delovanje jame.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je danes mo-
derno in stabilno podjetje, ki kljub 
težkim gospodarskim razmeram in 
krizi, ki je zajela celotno Sloveni-
jo, meni in moji družini zagotavlja 
dostojno in dokaj varno preživetje. Je 
podjetje s čutom odgovornosti za se-
danjost in jasno vizijo za prihodnost.    
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Vstajam zelo zgodaj, ob pol šti-
rih zjutraj, in to ni vedno lahko. Z 
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Marko rad kolesari, igra nogomet, pozimi pa se veseli smučanja. 

Največ mu pomenijo njegovi najbližji, žena Helena, hči Sara in sin Matevž.

družino živim v Slovenj Gradcu, ki 
je približno 30 kilometrov oddaljen 
od lokacije Premogovnika Velenje. 
Med vsakodnevno vožnjo se veliko-
krat sprašujem, ali me bo danes spet 
ustavila policija (smeh). Vedno pa je 
v meni tudi misel za varno delo in 
srečno vrnitev domov.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
V svojih sedemnajstih letih dela v 
jami sem se naučil, da brez dobrih so-
delavcev ne gre, kljub temu pa moraš 
biti najprej prepričan vase. Delam v 
skupini trinajstih rudarjev. Zaradi na-
rave dela in potencialnih nevarnosti, 
ki na nas vsakodnevno prežijo v jami, 
je medsebojno zaupanje še toliko bolj 
potrebno. Brez dobre volje, smeha 
in potegavščin pa si »šihta« sploh ne 
znam predstavljati.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Veliko mi pomeni šport. Poleti rad 
kolesarim, igram nogomet, pozimi 
pa se veselim redkih dni smučanja. 
Z družino se zelo radi potepamo; 
kadar imamo možnost, spakiramo, 
priklopimo počitniško prikolico in se 
odpeljemo …
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Največ v življenju mi pomenijo moji 
najbližji. Žena Helena, hči Sara in sin 
Matevž. Vesel sem, da smo si ustvarili 

prijeten in miren dom. Pomembni 
so mi tudi dobri odnosi, ki jih imam 
s svojo in ženino družino. Seveda ne 
smem pozabiti na prijatelje.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Živim v bloku v Slovenj Gradcu in 
zagotovo imam sanje, ki so v mojem 
primeru povezane predvsem z mor-
jem. Mogoče se bodo nekoč, ko bom 
v pokoju, tudi izpolnile.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Včasih si ogledam kakšen koncert, 

gledališko igro ali kinopredstavo. Sem 
reden obiskovalec športnih igrišč in 
dvoran.
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Sem pošten, delaven in odgovoren. 
Vsaj trudim se.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Prevečkrat si po nepotrebnem pov-
zročam skrbi. Sem tudi hitre jeze. 
Delam na tem, da bi se izboljšal.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
Zdrav duh v zdravem telesu.
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60 let Rudarja – besede 
podob, podobe besed
Januarja letos je minilo 60 let, kar je izšla prva številka časopisa Rudar. Časopis, ki so ga takratni 
bralci poznali pod imenom Velenjski rudar, je bil drugačen in za današnjega bralca izjemno zanimiv.  

Našo podobo v veliki meri krojijo be-
sede. Tiste izrečene in tiste zapisane. 
Izgovorjena beseda mine, zapisana 
ostane. Moč zapisanega je neverjetna 
in nezlomljiva – tega so se zavedali 
že ustanovitelji našega časopisa. Zelo 
sem se zabavala ob prebiranju raz-
ličnih zapisov in nasmejala izvirnim 
šalam. Ob letošnjem jubileju smo 
se odločili, da bomo v vsaki številki 
Rudarja objavljali izseke iz preteklih 
številk z navedbo datumov objave. 
V prvi številki, ki je izšla januarja 
1953, sem našla zanimiv zapis o tem, 
kako biti okusno oblečene. Upam, 
da se boste ob branju Franckinega 
nasveta zabavali tako, kot sem se jaz.

Ali smo okusno oblečene?
Vsaka žena in vsako dekle želi biti okusno oblečena. Ne mislim pri tem, da mora biti oblečena po zadnji modi. Še 
zdaleka ne! Biti skromno oblečena, toda okusno — pomeni biti elegantna. In katera si tega ne želi? Lepo se obleči 
je umetnost, posebno, če mora žena štediti in to pač mora vsaka. Torej naše geslo je: lepo in poceni!

V našem listu bomo čitateljicam svetovali marsikaj, kar jim bo prišlo prav, da si zboljšajo svoj okus. Odsvetovala 
bi, posebno dekletom, da se oblačijo po zadnji modi. Ta je vedno muhasta in ne traja dolgo. Zato je treba oprezno 
izbirati pri nakupu blaga, čevljev, nogavic, paziti na barve. Če kupujemo eno stvar, ki nam mora dalj časa držati, 
je potrebno dobro premisliti, kaj se bo kupilo. Kupujmo pa tako, da bomo imele vse skladno. Skladne naj bodo 
barve, skladne naj bodo nogavice, čevlji, plašč, kapica, rokavice in torbica. Kako naj bo vse to skladno?
Začnimo kar pri barvah. Ali ne, da ne izgleda lepo, če je krilo recimo plavo, žemper pa zelen k temu vijoličast 
šal, črna kapica, na nogah pa nylonke in črni čevlji z nizko peto. Vsekakor barve ne harmonirajo, t. j. ne gredo 
skupaj! 

Če si oblečeš krilo in žemper pomeni, da si športno oblečena. Temu primerno se je treba tudi obuti. H krilu 
lahko obuješ športne čevlje, gojzerje ali škornje. Barva obutve naj bo rjava, ker je ta barva športna. Krilo rjavo, 
žemper zelen. Bluza pod žemperjem naj bo drap, lahko pa je tudi rumena. Če pa imamo plavo krilo, potem naj 
bo žemper siv ali drap, lahko je pa tudi rdeč. Bluza je pa lahko bela, plava, tudi drap je lahko. K temu se lahko 
obujejo svilene nogavice, nylonke ali pa volnene angleške nogavice. Krilo pa ni vedno športno, lahko ga
oblečeš zvečer za v lokal, gledališče ali kino. Je pa drugega kroja in barv. Črno krilo in bela bluza, je vedno elegan-
tno. Toda paziti je treba, da ne obuješ škornjev ali gojzerjev. V tej obutvi se ne gre na ples ali v gledališče. Sveto-
vala bi vsaki tovarišici, da ima eno temno obleko za svečane prilike. Ta naj bo malo daljša in enostavno krojena s 
svetlim ovratnikom, ki se da menjati. S tem se osveži obleka in vam bo dolgo ostala moderna.

Drugič se bomo zopet o čem drugem pogovorile! 
Francka

Del naslovnice prve številke Rudarja iz januarja 1953

Mnogo smo že zapisali, mnogo še bomo. Samo, da je zapisano in da ostane – za nami kot del nas.
Metka Marić
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Ljubitelje fotografiranja smo na začetku novem-
bra 2012 povabili k sodelovanju v nagradni igri 
fotografski natečaj, ki smo ga poimenovali Ru-
darski motiv. Predpisana tema je zajemala široko 
paleto motivov, kar je razvidno tudi iz prispelih 
fotografij. V razpisnem obdobju, od 1. novembra 
do 21. decembra 2012, so na naš naslov prispele 
fotografije deponije premoga, jaškov, okoliških 
jezer, stare elektrarne, vodnega mesta, rudarjev 
in še veliko drugih zanimivih podrobnosti, pove-
zanih s premogovništvom.

Nagrajene fotografije
Petčlanska komisija v sestavi Stojan Špegel, Ta-
deja Jegrišnik, Metka Marić, Slobodan Mrkonjić 
in mag. Saša Sevčnikar je ocenjevala izvirnost, iz-
vedbo in ustreznost vsebine glede na temo tečaja. 
Fotografija, ki je na Facebooku Premogovnika 
Velenje prejela največ glasov, je bila vključena v 
glasovanje komisije in je prejemnica ene izmed 
desetih razpisanih nagrad. Odločitev komisije ni 
bila lahka, saj vse sodelujoče fotografije ustrezajo 
razpisnim pogojem, hkrati pa nosijo vsaka svojo 
sporočilnost. 

Izbrali smo deset najboljših
V Premogovniku Velenje smo konec preteklega leta razpisali fotografski natečaj Rudarski motiv. 
Nanj se je odzvalo štiriindvajset avtorjev z enainšestdesetimi fotografijami. Komisija organizatorja je 
izbrala in nagradila deset najboljših.

Prejemnik tretje nagrade je Miran Beškovnik za fotografijo Odsevi.

Prejemnik prve nagrade je aleksander 
kavčnik za fotografijo vse se vrti okoli 
premoga. Prejemnik druge nagrade je 
tomaž šumah za fotografijo Človek in 
energija. Prejemnik tretje nagrade je 
Miran beškovnik za fotografijo odsevi. 
Četrto nagrado si je po izboru komisije 
zaslužila fotografija z največ glasovi na 
Facebooku Premogovnika Velenje Ujeto 
v mraku avtorice Tilyen Mucik, peto Ro-
man Bor za neimenovano 2, šesto Anže 
Kovač za nagelj, sedmo Milan Marič za 
jašek in osmo nagrado Edi Einspieler za 
rudarje. Deveta nagrada je dodeljena 
Roku Grilu za nočni pogled na druž-
mirsko jezero in deseta nagrada Nataliji 
Lah za fotografijo Prihodnost je v naših 
rokah.

vse fotografije, ki so sodelovale na natečaju, so 
širši javnosti na ogled v Muzeju premogovni-
štva slovenije.

Nagrajenim avtorjem iskreno čestitamo, vsem pa 
se zahvaljujemo za sodelovanje!

Metka Marić

Prejemnik prve nagrade je Aleksander Kavčnik za fotografijo Vse se 
vrti okoli premoga.

Drugo nagrado je prejel Tomaž Šumah za fotografijo Človek in energija.
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Objavljamo, všečkamo in 
delimo …
Lani smo na Facebook profilu Premogovnika Velenje objavili 542 različnih sporočil, 6 dogodkov 
in kar 61 fotogalerij s številnimi fotografijami z najrazličnejših dogodkov Skupine Premogovnik 
Velenje. Prejeli smo 885 všečkov oseb, ki jih zanimajo zgodbe Premogovnika Velenje. 

Komuniciranje na Facebooku upora-
bljamo v Premogovniku Velenje zara-
di najboljše dvostranske komunika-
cije, ki jo za zdaj ponuja le Facebook. 
Osnovni cilj je brezplačno obveščanje 
javnosti o našem delu, projektih, 
dogodkih, družbeni odgovornosti in 
drugem na najoptimalnejši način. 
Kot odličen primer dobre prakse 
navajam naš zadnji projekt promoci-
jo koledarja Knapi 2013 in spodnjic 
HTZ, v katerem smo podali osnovno 
sporočilo Premogovnika Velenje (Sto-
jimo trdno in pokončno vse do leta 
2054) in hkrati promovirali blagovno 
znamko Módeo. Celoten projekt smo 
brezplačno oglaševali na Facebooku 
in ga obogatili z dobrodelno noto. 20. 
novembra je na Facebook profilu Pre-

mogovnika Velenje z najavo sporočila 
Stojimo trdno in pokončno (najava 
koledarja Knapi 2013 in modne revije 
Módeo) in objavo prve fotografije 
završalo. Sporočilo je bilo všeč 439 
osebam in 211 oseb je objavo delilo 
na svojem osebnem profilu. S sporo-
čilom smo dosegli več kot 25.500 lju-
di, pri odzivu na objavo jih je aktivno 
sodelovalo 4.365, od tega jih je objavo 
komentiralo 1.416, pridobili smo 187 
novih članov, povzemale so ga tudi 
številne medijske hiše.
Najpopularnejši mesec v preteklem 
letu je bil zaradi te odmevne akcije 
november, saj je takrat najbolj naraslo 
število všečkov, in sicer kar za 312. 
To je dodana vrednost komuniciranja 
preko Facebooka, ki se meri z brez-

plačnim oglaševalskim prostorom, ki 
ga dosežemo s čim večjim številom 
všečkov in delitev.
Na Facebook profilu Premogov-
nika Velenje redno spremljamo in 
pravočasno odgovarjamo na različna 
vprašanja, ki nam jih postavljajo 
naši bralci. V preteklem letu smo jih 
prejeli kar nekaj. Bralce naše Face-
book strani postavljamo v položaj 
sogovornikov, z njimi razpravljamo, 
se posvetujemo, izmenjujemo mnenja 
in nasvete. 
Facebook stran ima za Premogovnik 
Velenje velik pomen, saj informacije, 
ki jih posredujemo, in mnenja, ki 
jih izražamo sami uporabniki strani 
dnevno, preko različnih storitev Face-
booka, dosegajo veliko ciljno skupino.

PODJETJE SMO LJUDJE
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… in čivkamo po Twitterju

Za kreiranje Twitter računa potrebu-
jete nekaj minut in že ste »na drevesu 
in se lahko lotite čivkanja«. Twitter je 
namenjen dogajanju tega trenutka v 
obliki kratkih sporočil do največ 140 
znakov, ki jih želimo deliti z drugimi, 
prav tako pa nam omogoča, da sle-
dimo sporočilom, ki jih pišejo drugi 
in na njih neposredno odgovarjamo. 
Brez potrjevanja vsak lahko sledi vsa-
kogar. Pri objavi sporočil (tweetov) 
velja pravilo – Get to the point! 
Twitter ali čivkač, ki je v zadnjih treh 
letih postal najhitreje rastoče socialno 
omrežje, ima na prvi pogled mno-
go manjši doseg, saj ga po zadnjih 
ocenah za zdaj uporablja le 30.000 
Slovencev, je pa v tujini precej bolj 
razširjen. Zaživi takrat, ko Facebook 
zaradi svoje velikosti postane preo-
koren in prepočasen, saj je namenjen 
izredno hitremu širjenju novic. Če 
bi radi vedeli, v katero ulico so zavili 
protestniki, kje ravnokar poteka 
spopad med izgredniki in policisti, 
kje je odvržen solzivec in kje gori 
kontejner, poglejte Twitter. Čeprav se 
Twitter mnogim sprva zdi popolno-
ma nepotrebno spletno orodje, lahko 
kaj kmalu postane zelo učinkovit za 
promocijo. V Premogovniku Vele-
nje smo v preteklem letu na Twitter 
profilu objavili 333 kratkih novičk. 
Sledimo 149 uporabnikom Twitterja 
in 90 uporabnikov sledi nam.

Kjer ste vi, tam smo mi
S klikom na Facebook stran Premo-
govnika Velenje oziroma na Twit-
ter boste torej zagotovo najhitreje 
obveščeni o aktualnem dogajanju, 
novostih in aktivnostih v podjetju. 
Z nami lahko delite svoja mnenja 
o temah, ki jih objavljamo, pošljete 
svoje ideje ali zanimive fotografije, v 
podjetju pa bomo skrbeli za pripravo 
čim bolj pravočasnih, aktualnih in 
zanimivih vsebin.

mag. Saša Sevčnikar

Facebook ima že skoraj milijardo uporabnikov (983.866.920, od tega 
največ v Aziji, Evropi in Severni Ameriki) in je drugo najbolj obiskano 
spletno mesto ter najbolj obiskano družbeno omrežje na svetovnem 
spletu. Ima dominanten položaj med družbenimi omrežji, v Sloveniji 
ima 746.160 uporabnikov. Facebook profil podjetja deluje podobno kot 
običajen zasebni profil, ki ga ima lahko vsak fizični uporabnik, le da je 
prirejen poslovni rabi in komunikaciji.

Ob objavi novic o koledarju Knapi 2013 in spodnjicah HTZ je zanimanje na 
premogovniškem FB profilu izredno naraslo.

QR koda neposrednega dostopa do 
FB profila PV, za pametne telefone in 
tablične računalnike
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Sončna elektrarna za več 
kot 2.000 gospodinjstev
V podjetju HTZ Velenje se že od leta 2006, ko smo prvi v Sloveniji postavili sončno elektrarno, 
priključeno na distribucijsko omrežje, ukvarjamo s postavitvijo sončnih elektrarn. Vse od takrat 
so bile ambicije in želje po postavitvi lastne sončne elektrarne, ki bo za podjetje zanimiva tako s 
tehničnega kot z ekonomskega stališča.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Konec leta 2011 smo uspešno končali 
projekt izgradnje sončne elektrarne 
na strehah objektov Skupine Premo-
govnik Velenje. Sončna elektrarna 
je postavljena na strehah objektov 
kopalnice, remonta 1, glavnega 
skladišča, skladišča elektroopreme 
in skladišča popravljene opreme II. 
Za promocijske in testne namene je 
postavljen tudi sledilnik pri vhodu 
v podjetje. Skupno je na strehah 
postavljenih 3.370 fotonapetostnih 
modulov nazivne moči 240 Wp, moč 
celotne sončne elektrarne pa je 808,8 
kWp. Načrtovana proizvodnja za 
leto 2012 je bila 823.200 kilovatnih 
ur električne energije, kar zadošča 
za poprečno porabo približno 2.050 
gospodinjstev. Elektrarna je proizvedla skoraj 12 % energije več od načrtovane.

foto: Izidor Merkač

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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Načrtovanje in izvedba

Z načrtovanjem in projektiranjem 
sončne elektrarne MFE Premogovnik 
Velenje smo začeli že v poletnih me-
secih leta 2011. Postavitev je potekala 
razmeroma hitro. Z deli na objektih 
smo začeli oktobra in jih večino v 
enem mesecu tudi končali. V zadnjih 
dneh leta 2011 smo elektrarno uspešno 
priključili na distribucijsko omrežje 
in opravili še njen inšpekcijski pregled 
skupaj s pregledom nove transfor-
matorske postaje. Projekt izgradnje 
sončne elektrarne sta spremljala še 
dva večja projekta, in sicer zamenjava 
dotrajane strešne kritine na objektih 
kopalnice in skladišča elektroopreme 
ter projekt izgradnje 20 kV trans-
formatorske postaje s pripadajočim 
srednjenapetostnim vodom. Nova 20 
kV transformatorska postaja bo poleg 
priključitve sončne elektrarne služila 
tudi za odjem električne energije konč-
nim uporabnikom. 

Po enem letu je 
elektrarna proizvedla več 
od načrtovanega
Zaradi nadpovprečnega števila 
sončnih dni v letu 2012 in pravil-
ne izvedbe, ki je plod večletnih 
izkušenj na področju projektiranja 
in izgradenj sončnih elektrarn, je 
elektrarna v tem presegla pričako-

načrtovana proizvodnja el. 
energije [kWh]

dejansko dosežena proizvodnja 
el. energije [kWh] +/- %

januar 20.600 40.294 19.694 195,6

februar 44.000 36.756 -7.244 83,5

marec 72.000 83.342 11.342 115,8

april 90.100 92.542 2.442 102,7

maj 102.000 119.669 17.669 117,3

junij 104.000 122.172 18.172 117,5

julij 112.000 119.640 7.640 106,8

avgust 104.000 121.788 17.788 117,1

september 80.600 78.010 -2.590 96,8

oktober 54.500 61.997 7.497 113,8

november 28.900 25.447 -3.453 88,1

december 10.500 17.546 7.046 167,1

skupaj 823.200 919.203 96.003 111,7

Proizvodnja električne energije iz sončne elektrarne MFE Premogovnik Velenje v letu 2012

vani energijski donos.
Proizvodnja električne energije v 
letu 2012 je znašala kar 919.203 
kWh. Vrednost celotne investicije 
sončne elektrarne MFE Premogov-
nik Velenje, brez zamenjave strehe 
in postavitve nove transformatorske 
postaje, je bila nekaj več kot 1,5 mi-
lijona evrov, za kar je bil pri banki 
najet namenski kredit. Prihodek 

od prodane električne energije za 
leto 2012 je znašal 250.000 evrov. 
Odplačevanje kredita je tako v ce-
loti pokrito iz prihodka od prodane 
električne energije. Pri takšnem 
denarnem toku se bo investicija 
povrnila v osmih do devetih letih.

Izidor Merkač

Energetski prostor z razsmerniki (foto: Izidor Merkač)foto: Izidor Merkač
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Kupci HTZ zadovoljni?
V HTZ Velenje smo lani izvedli anketo zadovoljstva kupcev. Zadovoljstvo kupcev je namreč v da-
našnjih časih bistvenega pomena za vsako podjetje. Vendar se le peščica loti analize sistematično 
oziroma tako, da so pridobljeni podatki tudi uporabni. Praksa slovenskih podjetij kaže, da analize 
opravljajo enkrat letno s pomočjo anketnih vprašalnikov. 

Na Razvojno-prodajnem področju 
družbe HTZ Velenje smo septembra 
2012 zastavili nov koncept izvajanja 
analize. Izkoristili smo obstoječa 
orodja, ki so nam na voljo v okvi-
ru dokumentnega sistema Odos. 
Tako smo elektronsko podpisova-
nje računov dodatno nadgradili z 
avtomatskim generiranjem anketnega 
vprašalnika. Vprašalnik se generira 
glede na prodajni program, na kate-
rem je bil izdelek izdelan oz. storitev 
opravljena, po kriterijih: nov kupec, 
vrednost dobav in termin zadnjega 
anketiranja.
Anketo izvedemo telefonsko z osebo, 
ki je izdelek naročila, in sicer v roku 
7 dni od dneva dobave blaga. S tem 
želimo pridobiti natančne podatke 
o zadovoljstvu kupca po kriterijih: 
kakovost izdelka, cena, odzivnost 
oziroma rok dobave, svetovanje ob 
nakupu in primerjava s konkurenco.
Za primer prikazujem analizo zado-
voljstva kupcev s programom Studia 
HTZ, ki je prikazana v dveh grafi-
konih. S prvim prikazujem primer 
splošne ocene zadovoljstva, z drugim 
pa primerjavo s konkurenco. 
Za prihodnje mesece smo si zadali, 
da dodamo še analizo s prikazom 
trenda zadovoljstva kupcev. 

Robert Krenker

KAKOVOST
IZDELKA/STORITVE

CENA SVETOVANJE ODZIVNOST ROK DOBAVE
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Ste zadovoljni z roki dobave?
Ste zadovoljni z odzivnostjo?

Povprečni indeks zadovoljstva: 3,33

Povprečni indeks pomembnosti
Anketiranih je bilo: 37
Na vprašanja so želeli odgovarjati: 35
Odzivnost: 95 %

kriterij indeks pomembnosti (1-5)

1 Ali ste zadovoljni s kakovostjo opravljene storitve, oz. kakovostjo izdelka? 3,43

2 Ali ste zadovoljni s svetovanjem komercialista ob nakupu izdelka? 3,31

3 Ste zadovoljni s ceno? 2,69

4 Ste zadovoljni z roki dobave? 3,46

5 Ste zadovoljni z odzivnostjo? 3,74
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Čistimo podtalnice
Z ustanovitvijo Razvojnega centra energije (RCE) kot generatorja idej smo tudi v podjetju HTZ 
Velenje iskali priložnosti za idejne rešitve, ki bi lahko bile sofinancirane s strani skladov Evropske 
unije. Na podlagi tega je HTZ Velenje kot nosilec projekta našel priložnost za razširitev razvojnega 
dela pri čiščenju pitne vode. Projekt je s svojim obsegom del operacije RCE, ki je v 53 odstotkih 
sofinancirana s strani skladov EU in sredstev Ministrstva za gospodarstvo.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Projekt RCE 031 – HTZ 
membranski bioreaktor 
za čiščenje podtalnice

Cilj projekta je razvoj tehnologije in 
naprave, ki iz pitne vode odstrani 
nitrate. Nitrati (NO3) so zaradi raz-
gradnih produktov zdravju škodljivi in 
povzročajo rakaste tvorbe na črevesju. 
Zaradi intenzivnega kmetovanja in 
spiranja gnojil v podtalnico predsta-
vljajo nitrati v podtalnici problem po 
svetu in v Sloveniji. Smernice EU se 
zaostrujejo in maksimalne dovoljene 
koncentracije nitratnega iona se zni-
žujejo iz danes veljavnih 50 mg/l proti 
25 mg/l. To zahteva uvajanje novih 
tehnologij. 
Obstaja več učinkovitih načinov 
odstranjevanja nitratnega iona iz pitne 
vode. Predlog Kemijskega inštituta 
kot zunanjega strokovnega izvajalca 
je bila biološka denitrifikacija, saj gre 
za proces, kjer s pomočjo bakterijske 
združbe nastaja neškodljiv plinasti 
dušik (N2).
Namen projekta je postavitev hibri-
dnega membranskega bioreaktorja z 
uporabo različnih nosilcev biomase 
v anoksični in aerobni coni. Pri tem 
iz pitne vode predhodno v napravi 
z ionsko izmenjavo odstranimo več 
kot 95 odstotkov nitratnega iona in 
obdelamo koncentriran odpadni pro-
dukt z membranskim bioreaktorjem. 
S tem bistveno zmanjšamo velikost 
bioreaktorja in celotnega postrojenja, 
ki je zgrajeno za kapaciteto 5 m3/h. 
Celotna naprava bo postavljena v 
kontejnerju in bo mobilna. Stranskih 
produktov ne bo povzročala.
Pri napravi se bodo povezovali znanje, 
ki nastaja na Kemijskem inštitutu, 
znanje na področju dela mladega 
raziskovalca Matjaža Ravnjaka z znanji 
delavcev programa HTZ in uporab-
nikov Komunalnega podjetja Velenje. 
Vsi deležniki v procesu razvoja in de-
lovanja imajo točno določene naloge. 
Nabava posameznih komponent bo 
v celoti podrejena nalogi, ki smo si jo 
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zastavili. Izdelek je svetovna novost.
V letu 2012 smo s pomočjo preizkusov 
v laboratoriju Kemijskega inštituta 
preizkusili tehnologije. Poiskali smo 
najboljše ponudnike ultrafiltracije in 
naprave za ionsko izmenjavo. Postavili 
smo kontejner in pripravili končne 
sheme postrojenja. Do letošnjega 
aprila bomo postavili postrojenje in 
opremili laboratorij za spremljanje 
osnovnih parametrov. Vrednost pro-
jekta znaša 238.100 evrov. Končanje 

projekta predvidevamo decembra 
2014.
Projekt je podprt tako s strani vodstva 
HTZ Velenje kot vodstva Razvojne-
ga centra energija. Spomladi bomo 
vključili tudi Visoko šolo za okolje 
in Komunalno podjetje Velenje. Vsi 
vključeni člani imajo interes dopolnje-
vanja osnov, ki so nastale na Kemij-
skem Inštitutu kot centru znanja.

Bojan Voh, 
vodja projekta RCE 031 

Shematski prikaz membranskega bioreaktorja za čiščenje podtalnice

foto: Matjaž Ravnjak
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Korčasti deponijski bager PB20 so v 
Termoelektrarni Šoštanj vgradili v 
letu 1988. Njegova vloga je, da zajema 
ali odlaga premog na deponiji. Ta 
se premika vzdolž deponijskega 
prostora po tirnicah in z manipula-
cijo obvladuje severno in južno stran 
deponije. Od dneva vgradnje do ok-
tobra 2012 so bili na bagru opravljeni 
le redna vzdrževalna dela in letni re-
monti. Glede na potrebe po delovanju 
bagra PB20 za obdobje obratovanja 
bloka 6 (v gradnji) je naročnik ugoto-
vil, da bi bilo smiselno vitalne sklope 
bagra zamenjati. Za revizijo večjega 
obsega se je naročnik odločil tudi za-
radi težav med obratovanjem stroja. 
Pojavljala sta se namreč sunkovito 
vrtenje zgornjega dela in sunkovito 
spuščanje ročice bagra, od vodoravne 
lege navzdol.

Od naročnika je skupina strokovnja-
kov Strojnega remonta HTZ Velenje 
pridobila ustrezne tehnične podat-
ke in na podlagi teh lahko začela z 
aktivnostmi pri naročanju kompo-
nent za menjavo. Ključna pri tem je 
bila dobava kroglične vrtilne zveze. 
Podjetje Rothe Erde v Nemčiji je 
izdelalo kroglično vrtilno zvezo, ki je 
bila vgrajena v korčasti bager sloven-
skega proizvajalca STT. Izvedli smo 
naročilo ter fiksirali dobavo kroglične 
vrtilne zveze na datum vgradnje. S 
tem smo se izognili stroškom skladi-
ščenja.

Priprava del se je začela z demontažo 
reduktorjev in hidravličnega agregata 
z vso spremljevalno opremo. Sledila 
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Premikamo mejnike
V oktobru lani je Strojni remont podjetja HTZ Velenje uspešno opravil revizijo korčastega depo-
nijskega bagra PB20 za Termoelektrarno Šoštanj. Obseg del je zajemal menjavo kroglične vrtilne 
zveze z mazalnim sistemom, menjavo dveh reduktorjev s hidromotorjem in postavitev novega 
hidravličnega sistema. Rok za izvedbo je bil 20 dni. 

Pred začetkom del je naročnik povabil skupino HTZ Velenje za izvedbo 
del na koordinacijski sestanek, kjer je bil sprejet naš predlagani po-
stopek menjave težke kroglične vrtilne zveze. Ta tehta 3,5 tone in ima 
premer 4,5 metra, zato je še posebej pomemben postopek dvigovanja 
težkega zgornjega dela bagra in postopek menjave stare kroglične vrtil-
ne zveze z novo. Skupna teža zgornjega dela bagra je bila ocenjena na 
približno 180 ton.

sta čiščenje in priprava na premik 
(beri dvig) težkega bremena. S po-
močjo treh hidravličnih dvigalk in s 
podporo dvigala na mestu bremena 
bagra se je sinhronizirano privzdignil 
zgornji del bagra za ustrezno višino. 
Tako je bilo možno izvleči ležaj iz lež-
išča. S štirimi vpetji je bila s pomočjo 
dvigala odstranjena vrtilna zveza in 
po obratnem vrstnem redu vgrajena 
nova kroglična vrtilna zveza.

Takoj po vgradnji vrtilne zveze je 
sledila namestitev novega mazalnega 
in hidravličnega sistema. Pri vgradnji 
dveh reduktorjev je bilo ugotovljeno, 
da je bila namestitev starih reduk-
torjev neustrezna in je zaradi tega 

naročnik imel težave pri lomljenju 
ogrodja in vijakov. Mesto vgradnje 
novih reduktorjev je bilo prilagoje-
no z upoštevanjem vzrokov za prej 
nastale težave.

Glede na to, da je bil posodobljen hi-
dravlični sistem, je bilo treba vgraditi 
novo programsko kartico v regulacij-
sko enoto bagra. Nastavitev programa 
za upravljanje s komandnim prosto-
rom je prevzel naročnik sam.

Med izvajanjem del so vsi vpleteni 
upoštevali vse varnostne mere in 
bili ustrezno zaščiteni in opremljeni. 
To narekuje tudi standardi ISO, kar 
pomeni, da smo obvladovali tudi 
ravnanje z nevarnimi snovmi.

Projekt, pod katerim se lahko HTZ 
Velenje podpiše »z veliko začetnico«, 
dokazuje zunanjim naročnikom, da 
HTZ Velenje ima znanje, da razpola-
ga z ustrezno tehnologijo in da lahko 
v harmoniji izpelje velike projekte.

Alen Žolgar

Korčasti deponijski bager za nakladanje premoga (foto: Alen Žolgar)
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Znanje za konkurenčnost
V Elektroremontu HTZ Velenje smo v novembru in decembru 2012, pri akreditiranem organu SIQ – 
Ex dejavnost, uspešno opravili preverjanje usposobljenosti po treh zdaj veljavnih standardih.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Protieksplozijska zaščita je lahko 
uspešna le, če predvidimo možne ne-
varne dogodke. Pravilno je, da mora 
vse manj delavcev opravljati čedalje 
več nalog, se uveljavljati v znanju in 
kakovosti izvedenih del. 
Zavzetost in želja po poglabljanju 
znanja bosti pripomogli k uspehu. K 
temu nas vodijo zakonske obveznosti. 
Delodajalec mora zagotoviti takšen 
način usposabljanja delavcev in pre-

verjanja usposobljenosti, da prepreči 
posledice zaradi neustrezne usposo-
bljenosti (Pravilnik o protieksplozij-
ski zaščiti, Uradni list RS, št. 102/00, 
91/02, 16/08 in 01/11).
Preverjanje usposobljenosti smo 
uspešno opravili po treh zdaj veljav-
nih standardih:
•	 SIST EN 60079-14:2009 za vgradi-

tev Ex-opreme,
•	 SIST EN 60079-17:2008 za vzdrže-

vanje Ex-opreme in
•	 SIST EN 60079-19:2011 za servisi-

ranje in popravila Ex-opreme.
Tako bo lahko Elektroremont znanje 
in izkušnje zaposlenih, ki izhajajo iz 
dolgoletnega dela na področju servi-
siranja, vzdrževanja in popravljanja 
protieksplozijsko zaščitene električne 
opreme za Premogovnik Velenje, 
intenzivnejše širil še na področje 
zunanje industrije. Danilo Jezernik

foto: Aljoša Videtič
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Odmeven uspeh »vražjih gat«
Uspeh udobno krojenih spodnjic podjetja HTZ iz kakovostnega materiala ter s hudomušnimi in 
zbadljivimi napisi je bil izjemen. Zgolj v nekaj dneh pred božično-novoletnimi prazniki smo pro-
dali nekaj tisoč »vražjih gat«. 

Ob njih niso ostali ravnodušni niti 
vsega vajeni člani glasbene skupine 
Laibach, ki so koncertirali v Muzeju 
premogovništva Slovenije; kar nekaj 
kosov jih bo odromalo z njimi v svet. 
Pohvaliti velja tudi velenjske knape, 
ki so na »kapiji« Premogovnika naku-
pili lepo število »novoletnih daril« za 
svoje najdražje.
V okviru dejavnosti Premogovni-
ka Velenje je bila konec lanskega 
novembra uspešno izpeljana modna 
revija, na kateri je bilo med drugimi 
prepoznavnimi izdelki podjetja HTZ 
Velenje ekskluzivno predstavljeno 
novo spodnje perilo Modeo. Sle-
dnjega so na koledarju knapi 2013 
ovekovečili naši rudarji, ki so s čudo-
vitimi fotografijami preprosto očarali 
javnost in poželi nepričakovano veli-
ko zanimanje. Spodnjice za rudarje, 
skrojene predvsem z namenom večje 
udobnosti, praktičnosti ter enostav-
nejšega vzdrževanja od predhodnih, 
so postale čez noč tržna uspešnica 
podjetja HTZ. Odgovorni pri pro-

jektu »vražjih gat« pa smo, zavedajoč 
se, da so v Premogovniku Velenje 
zaposlene tudi ženske, zavihali rokave 
in pripravili še linijo spodnjega perila 
za nežnejši spol.
Zaradi velikega povpraševanja in 
dobre prodaje spodnjic smo v pod-
jetju HTZ v decembru 2012 okrepili 
proizvodnjo; marljive šivilje so ostale 
na delu kar nekaj popoldnevov, da 
smo si zagotovili zadostno količino 
zalog. Neutrudno so garali tudi v 
Studiu HTZ, kjer so spodnjice poti-
skali z različnimi zbadljivimi napisi. 
Kljub predpraznični utrujenosti smo 
se zaposleni znali pošaliti, da gredo v 
promet kot vroče žemljice, saj smo jih 
pakirali v posebej za ta namen izdela-
no embalažo, ki je prišla naravnost iz 
tiskarskega stroja.

Novi motivi spodnjic za 
valentinovo
Zaradi velikega zanimanja, pozitivnih 
kritik ter na podlagi dobrih poslovnih 
dosežkov smo se v podjetju odločili, 

da linijo spodnjic razvijamo dalje in 
jo nadgradimo s tematsko vezanimi 
izdelki, ki bodo še kako dobrodošli 
ob različnih priložnostih, praznikih, 
jubilejih … Tako imamo že pripra-
vljene vzorce z romantičnimi motivi 
valentinovega, ki potrka na vrata 
sredi februarja. Spodnjice bo moč 
tudi v prihodnje naročiti na spletnem 
naslovu www.vrazjegate.si, kupiti pa 
v Razstavno-prodajnem salonu HTZ 
ter ob posebnih priložnostih na vna-
prej objavljenih prodajnih mestih.
Dober odziv javnosti in pohvale, ki 
smo jih prejeli za opravljeno delo, 
nam dajejo dodatni zagon, voljo in 
optimizem, da bomo nadgrajevali 
linijo spodnjic tudi v smislu novih, še 
bolj izpopolnjenih modelov, z upo-
rabo še kakšnih drugih materialov 
oziroma dodatkov, ki jim bodo dali 
vnovič nekaj samosvojega … Zami-
sli so za zdaj še v glavi, naj ostanejo 
skrivnost in naj burijo domišljijo.

Mateja Sovič
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Iz leta v leto boljši

Opravljenih je bilo 1.527 internih 
in naročenih kontrol posameznih 
naročnikov opreme, materiala ali 
storitev. Od tega je bilo:
•	 503 kontrol strojne opreme (317 

v jamo, 183 iz jame in 3 deponi-
ranja); 

•	 530 kontrol elektroopreme (338 
v jamo, 191 iz jame in 1 deponi-
ranja); 

•	 494 kontrol rudarske opreme in 
•	 423 kontrol opravljenih storitev 

(135 izdelanih zapisnikov, 101 
ustno opozorilo na nepravilnosti 
in 187 kontrol, kjer ni bilo zaznati 
nepravilnosti).

Preverjanje opreme, ki je 
bila poslana v jamo, je 
pokazalo:
•	 odpremljena je bila v zelo dobrem 

stanju, pravilno transportirana, 
zaščitena in z vso spremno doku-
mentacijo;

•	 nadaljevali smo z varjenjem inven-
tarnih številk na opremo, kjer jih 
do zdaj ni bilo (namesto nalepk, ki 
so odpadale), kar pomeni veliko 
pomoč pri nadaljnji sledljivosti 
opreme in opravljanju inventur;

•	 nadaljujemo z vpisi raznih po-
datkov o opremi v informacijski 
sistem Maximo (osnovni podatki 
opreme, trenutna nahajališča in 
premestitve, zapisniki preizkusov 
po opravljenih popravilih oz. re-
montih, glavni zamenjani deli …).

Preverjanje opreme, ki je 
bila poslana iz jame, je 
pokazalo:
•	 oprema, poslana iz jame na skladi-

ščenje na deponijo ali na popravilo 
v delavnice elektro oz. strojnega 
remonta, je bila v veliki meri 
pravilno demontirana, zaščitena in 
transportirana;

•	 še vedno se dogaja, da posame-
zna oprema ali njeni vitalni deli 

Služba kontrole materialnega poslovanja in storitev skrbi za kontrolo elektroopreme in materiala, 
strojne opreme in materiala, rudarske opreme, storitev med družbami Skupine Premogovnik Vele-
nje. Poudarek kontrole je na ugotavljanju pravilne spremne dokumentacije, količine in kakovosti, 
pravilnosti transporta, varovanja in skladiščenja opreme ter kakovosti in pravočasnosti opravljenih 
storitev. Pripravila je poročilo o svojem delu v letu 2012.

prihajajo iz jame skupaj z drugim 
materialom, kar predstavlja veliko 
nevarnost za njeno dodatno po-
škodovanje ali celo uničenje;

•	 še vedno so prisotni nespoštovanje 
službenih nalogov in podpisanih 
dogovorov med posameznimi 
službami in delovnimi enotami, 
kršitev varnostnih predpisov in na-
vodil o vzdrževanju, demontaži in 
transportu opreme (elektroopremo 
še vedno občasno transportirajo 
na površje v 3/3, hidravlično opre-
mo in drobni material odkopnih 
transporterjev transportirajo kar 
na jeklenih delih podporja in ne v 
demontažnih zabojih, veliko težav 
je pri transportu pnevmatskih 
dvigalnikov …), dodatno poško-
dovanje, izguba;

•	 jekleni deli sekcij še vedno priha-
jajo ob demontažah iz jame zasuti 
z veliko količino premoga, kar na 
deponiji predstavlja velike težave 
(prah, blato, odvoz odpada na 
deponijo …);

•	 iz jame transportirajo veliko 
neporabljenega materiala (malta, 
penilo, sidra …).

za skladiščenje opreme na deponiji 
kljub pomanjkanju prostora in ljudi 
lahko ugotovimo velik napredek pri 
skrbi tako za nepopravljeno kot po-
pravljeno opremo. Za nekatero opre-
mo bo sicer še treba določiti mesto in 
način skladiščenja, vendar se tudi to 
stanje počasi ureja in normalizira.
Predlog naše službe vodstvu Skupine 
PV je ojačanje konstrukcije in pokri-
tje s streho (možnost sončnih kolek-
torjev) celotne žerjavne proge, kar 
bi zelo olajšalo delo zaposlenim na 
deponiji, pri varovanju in razpoznavi 
opreme (sneg, led …). Predvsem pa 
bi delo s tem naredili varnejše (padci, 
zdrsi zaposlenih in opreme zaradi 
snega, leda, okvare žerjava zaradi 
vlage oz. močenja – dežja po elektro-
napravah).
Prav tako predlagamo po celo-
tni severni strani ranžirne postaje 
dodatno postavitev pokritih regalov 
za skladiščenje raznih profilov, delov 
talnega in zračnega transporta in s 
tem ločitev po dimenzijah in šte-
vilkah artiklov (ker so ta oprema 
in njeni deli predvsem v zimskem 
času pod snegom, ledom zelo težko 
razpoznani).

Odprema sekcij v Turčijo (foto: Mrki)
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Storitve smo preverjali na 
območjih:
•	 Premogovnik velenje: storitve v 

okviru investicijskih dejavnosti, 
skladiščenja, energetike, storitve 
čistilnega servisa, obnove Muzeja 
Premogovništva Slovenije …

•	 Htz: storitve na področjih elektro 
in strojnega vzdrževanja, energe-
tike, izvajanja storitev kopalnic, 
pralnice, delavnice zaščitnih 
sredstev, varovanja, vzdrževanja 
pitnikov AquaVallis, montaže 
sončne elektrarne Sonelex, stanja 
protipožarne opreme na področju 
NOP …

•	 Pv Invest: storitve na komu-
nalno-gradbenem področju, pri 
delovanju zimske službe …

•	 gost: storitve in oskrba odjemal-
cev (kakovost in količina malic, 
čaja) na območju NOP in jaška 
Škale (muzej), delovanje delilne 
linije toplih malic na NOP …

•	 rgP: storitve betonarne, kamno-
loma, priprave suhih betonskih 
mešanic …

Pri družbah na območju NOP, kot so 
karbon, tds, sipoteh in PlP, smo 
obravnavali ekološke in varnostne 
vidike njihovega delovanja na druge 
tamkajšnje objekte – objekte Skupine 
PV (žagovina, lesni rezanci, prah, 
komunalni odpadki, PVC …) ob 
raznih vremenskih vplivih (veter, dež, 
mraz …), kjer se je lani stanje zelo 
izboljšalo.
O vseh ugotovitvah službe so bile 
z zapisniki obveščene odgovorne 
osebe v posameznih obratih, orga-
nizacijskih enotah in stroškovnih 
mestih, mesečno pa tudi direktorji 
posameznih družb ter vodje sektorjev 
oziroma služb, okoljska pooblaščenka 
Irena Podgoršek in referent za požar-
no varnost Dušan Reberčnik.
V izvajanju je projekt, na čigar pro-
blematiko smo tudi mi veliko opo-
zarjali in mogoče dodali kamenček k 
uspešni realizaciji – to je Prestavilo 
vstopnega mesta tovornega prometa 
na območje skupine Pv, njegovo 
pokritje, prenova tehtnice z uvedbo 
semaforizacije, predvsem pa uvedba 
veliko bolj humanih razmer za delo 
naših invalidov – varnostnikov.
veliko področje našega delovanja je 
lani zavzelo spremljanje mirujočega 
prometa na območju noP (parkira-
nje, vozniška kultura …). 

Zaradi povečanja te problematike 
je na našem območju vedno bolj 
prisotna tudi Redarska služba MO 
Velenje, ki je pristojna in pooblaščena 
za urejanje mirujočega prometa in 
kršiteljem izdaja plačilne naloge za 
storjene prekrške. 

Predlagamo, da ustrezne službe PV 
(Pravna pisarna) pripravijo poseben 
Pravilnik o mirujočem prometu na 
območju PV. V njem morajo biti 
zajeti tako pravice kot dolžnosti 
uporabnikov teh površin, pristojnosti 

Ugotovili smo, da postaja 
zelo pereč problem, da mnogi 
parkirajo tudi na mestih, ki niso 
predvidena za parkiranje. To 
predstavlja veliko nevarnost za 
lastnino Premogovnika Velenje. 
Tako nekateri parkirajo na zele-
nih površinah, zarisanih otokih, 
s čimer otežujejo varen promet 
(predvsem avtobusni), in na 
parkirnih prostorih, namenje-
nih našim invalidom. 
Najbolj neodgovorno in nevar-
no pa je parkiranje na inter-
vencijskih poteh in pri trans-
formatorski postaji za sončno 
elektrarno, saj z onemogoča-
njem prevoza intervencijskim 
vozilom povzročajo izredno 
nevarnost tako za premoženje 
kot zaposlene (onemogočanje 
dostopa gasilcem, reševalnim 
vozilom ...).
Zato imajo naši varnostniki na-
logo, da s pisnimi in z ustnimi 
opozorili neodgovorne voznike 
opozorijo na povzročene nepra-
vilnosti in nevarnosti, a žal pri 
tem naletijo na zelo veliko težav. 
Deležni so šikaniranja in gro-
ženj po obračunavanju z njimi 
ali celo z njihovimi družinskimi 
člani. 
Zavedati se je treba, da so to 
naši sodelavci, ki samo vestno 
opravljajo svoje delo. Name-
sto, da se kršitelji opravičijo 
za storjeni prekršek, vzamejo 
opozorilo kot dobronamerno 
in ga upoštevajo, raje napadejo 
varnostnika, ki je po svoji služ-
beni obveznosti odgovoren, da 
skrbi za red in mir.

Z gotovostjo lahko trdimo, da 
se je stanje opreme in mate-
riala tako pri skladiščenju, 
transportu v jamo kakor tudi 
iz nje v času našega delovanja 
izboljšalo.
Z varjenjem inventarnih 
številk na opremo in vpiso-
vanjem le-teh v informacijski 
sistem Maximo se v veliki 
meri približujemo želji po čim 
večji sledljivosti opreme.
Prav tako lahko trdimo, da sta 
se kakovost in odzivnost sto-
ritev z uvedbo kontrole le-teh 
bistveno popravili in časovno 
skrajšali.
Še naprej bo potrebno stalno 
opozarjanje na spoštovanje 
službenih nalogov, dogovorov, 
upoštevanje varnostnih navo-
dil in navodil za vzdrževanje 
ter demontaže posameznih 
sklopov opreme, na pravilni 
transport le-te kakor tudi na 
pravilno in pravočasno skla-
diščenje. 
Tako ne bomo samo varneje 
delali, ampak bomo, po svoji 
oceni, s spoštovanjem predpi-
sov in dogovorov ter pravo-
časnim ukrepanjem dosegli 
tudi velik finančni prihranek 
in zadovoljstvo na delovnem 
mestu, ki bo bolj urejeno in 
ekološko varno.

Službe varovanja in izvajanje sankcij 
kršiteljem (naša Služba varovanja ali 
Redarstvo MO Velenje, kar bo treba 
tudi plačati).

V zapisnikih kontrol materialnega 
poslovanja ali storitev ob raznih ugo-
tovljenih neskladnostih smo v veliko 
primerih zapisali tudi predlog, kako 
neskladnosti odpraviti. Ti predlogi 
so bili v določenem obsegu in času že 
uresničeni, zato lahko uvedbo Službe 
kontrole materialnega poslovanja 
popolnoma opravičimo tudi z vidika 
inovativnosti.

Bojan Voh, 
vodja Službe kontrole materialnega 

poslovanja
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Saniramo hidroobjekte
Ob koncu leta 2012 je družba RGP pridobila posel s strani podjetja SENG Nova Gorica na projektu 
rekonstrukcijskih del na hidroelektrarni Doblar 1. HE Doblar je najbolj uzvodna v verigi treh elek-
trarn na reki Soči na odseku med Tolminom in Novo Gorico. Dolvodno od nje se nahajata še HE 
Plave in HE Solkan. HE Doblar obratuje od leta 1939. Strojnica leži približno 4 kilometre dolvodno 
od jezu Podselo, neposredno ob magistralni cesti Tolmin–Nova Gorica. Rekonstrukcija zahteva 
sanacijo pogonskih elementov HE Doblar.

Strojnična zgradba, kjer poteka 
rekonstrukcija, je v celoti podzemne 
izvedbe. Na nivoju 120,50 metra 
nadmorske višine leži montažni plato, 
ki je hkrati tudi generatorska etaža. 
Strojnična galerija na tej koti je pra-
vokotnega preseka v tlorisnih izme-
nah 13,8 metra krat 41,25 metra. Pod 
koto 120,26 metra nadmorske višine 
potekajo za vsak agregat posebej trije 
med seboj ločeni turbinski jaški do 
najnižje kote 104,30 metra nadmor-
ske višine. Jaški so med seboj ločeni 
z armiranobetonsko steno debeline 
1,5 metra. Na dnu jaškov so locirane 
Francisove turbine, ki so do polovice 
svoje višine obložene z betonom. 

Sanacije pogonskih elementov HE 
Doblar 1 izvajajo v več stopnjah. 
Sanacije posameznih agregatov ne 
potekajo hkrati, ampak zaporedno. 
Obnova naslednjega agregata sledi 
po dokončanju predhodnega, tako da 
sta vedno dva agregata v obratovanju. 
Najprej bo saniran agregat 3, ki je 
najbolj oddaljen, nato 2, nazadnje še 
agregat 1. Sanacija obsega demontažo 
posamezne turbine in razbitje betona, 
ki obdaja posamezno Francisovo 
turbino v posameznem agregatu. 
Sledita obbetoniranje novih elektro in 
strojnih delov ter izvedba potrebnih 
obrtniških in končnih del. Dela bodo 
predvideno potekala do 30. septem-
bra letos.

Z izvedbo teh del želi družba RGP 
pridobiti pomembne reference pri re-
konstrukcijskih delih na hidroobjek-
tih. V prihodnje se na tem področju 
odpirajo velike poslovne možnosti in 
naša družba želi del svojega prihodka 
pridobiti tudi iz teh del. 

Marko Ranzinger,
vodja projekta

Na nivoju 120,50 metra nadmorske višine leži montažni plato, ki je hkrati tudi 
generatorska etaža. (foto: Marko Ranzinger)

Sanacijo pogonskih elementov HE Doblar 1 izvajajo v več stopnjah. 
(foto: Marko Ranzinger)
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Projekt ima zametke v želji nekaterih 
stanovalk in gospodinj že v prvem 
letu delovanja PV Zimzelena, da bi na 
dvorišču uredili zelenjavni in zeliščni 
vrt. Najprej smo zasejali nekaj zele-
njave in cvetja za domačo uporabo, 
nato pa uredili tudi manjšo gredo z 
zelišči. Oba vrta obdelujejo stano-
valke in stanovalci v sodelovanju z 
gospodinjami.
Projekt Zeliščarstvo osnovno idejo 
koristne zaposlitve stanovalcev 
razvija v širšo dejavnost, v katero 
vključuje: stanovalce, gospodinje, 
svojce, krajane, obiskovalce (turiste). 
S projektom želimo dati bivanju 
stanovalcev dodano vrednost, aktivno 
zaposlitev, priložnost za učenje, med-
generacijsko povezovanje s krajani, 
šolarji ter s pomočjo te dejavnosti in 
pridelkov promovirati PV Zimzelen v 
kraju in širše.

Seznanitev z zelišči
K sodelovanju pri projektu smo pri-
tegnili Inštitut za ekološke raziskave 
ERICo Velenje, kjer imajo bogate 
izkušnje tudi v zvezi s pridelavo in 
predelavo zelišč.
Sodelavki erICa dr. nataša kopu-
šar in dr. nives vrbič kugonič sta 
v jesenskem in zimskem času lani 
pripravili tri predavanja, ki so se 
jih udeležili stanovalci, zaposleni in 
krajani Topolšice. 
V oktobru smo se seznanili z zgo-
dovino uporabe zelišč, aktualnostjo 
uporabe in pomenom zelišč za 
sodobnega človeka. V novembru sta 
nam predstavili zelišča, ki uspevajo 
v naših klimatskih razmerah, nato 
pa smo skupno oblikovali kriterije za 
nabor rastlinskih vrst, primernih za 
vzgojo v zeliščnem vrtu v Zimzelenu, 
in jih tudi izbrali.
V januarju smo izvedeli, kakšni so 
pogoji za rast posameznih zelišč, do-
bili navodila za oskrbo in vzdrževanje 
nasada, čas pobiranja zelišč, sušenja 
in pripravo ter skladiščenje pridelka. 
Dodali sta še navodila za izdelavo 

Zeliščarstvo v Zimzelenu
V PV Zimzelen smo na razpis Lokalne akcijske skupine Šaleške doline – Društvo za razvoj pode-
želja prijavili projekt Medgeneracijsko sodelovanje – delavnice zeliščarstva v PV Zimzelen. Projekt 
je bil izbran in bo izveden s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(Leader).

Na enem od predavanj smo si ogledali in vonjali različna zelišča. 
(foto: Diana Janežič)

herbarija. 
Spomladi se bo začel praktični del 
izvajanja projekta s postavitvijo viso-
kih gred za pridelovanje zelišč, ki jih 
bodo lahko starejši in stanovalci na 
invalidskih vozičkih lažje obdelovali. 
V delavnicah bomo uredili grede, po-
sadili ali posejali zelišča in nato skr-
beli za pridelek. Eden od rezultatov 
projekta naj bi bil tudi obisk krajanov, 
turistov in otrok z ogledom vrta. 

Kamilica, žajbelj, sivka …
V skladu s projektom Zeliščarstvo 
smo ob praznovanju 3. obletnice 
delovanja PV Zimzelena po zeliščih 
poimenovali tudi bivalne enote. 
Imena so žrebali stanovalci s svojimi 
gospodinjami.
Tako se enoti v pritličju odslej ime-
nujeta kapucinka in angelika, v 
prvem nadstropju žajbelj in sivka, 
v drugem nadstropju Hermelika in 

Meta, v tretjem nadstropju bazili-
ka in kamilica ter enota v četrtem 
nadstropju baldrijan. Za slikovno 
predstavitev poimenovanja bivalnih 
enot na stenah se dogovarjamo s člani 
Društva šaleških likovnikov.

Diana Janežič
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Prišla bo pomlad …
Pozimi narava počiva, tako tudi vrt in vse, kar na njem raste. Seveda pa je to le navidezno, saj 
življenjski procesi v rastlinah potekajo tudi pozimi. Rastline se pripravljajo na novo rast in novo 
življenje v pomladi, ki prihaja. Običajno je januar odet v belo odejo, letos pa je bil do svojega 12. 
dne brez nje. Zato je narava kar klicala k raznim opravilom na vrtu, v sadovnjaku in na zelenicah.

Pomladi cvetoče rastline, kot so tuli-
pan, žafran, narcise, hijacinte, sadimo 
še pravi čas za ta opravila, ko zemlja 
še ni zmrznjena, in sicer v globino 
z dvakratno debelino čebulice. Na 
primer žafrane sadimo v skupinah 
na travno površino, lahko tudi v cve-
tlične zabojčke – jesenska zasaditev. 
S sadilnim klinom naredimo luknje 
v zemljo, vanje nasujemo mešani-
co substrata, čebulice posadimo, 
jih potisnemo v jamico in nanje še 
nasujemo substrat. Te čebulice bodo 
na zelenicah in v cvetličnih koritih 
pomladi prve cvetele.

V parkih se lahko lotimo 
»čiščenja« grmovnic in 
zelenic
To pomeni odstranitev vseh suhih, 
odmrlih, pozeblih, bolnih vej. Lotimo 
se tudi grabljenja listja, ki ga jeseni 
nismo pograbili. Seveda pa moramo 
za pravilno rezanje grmovnic poznati 
njihove okrasne značilnosti, kot so 
oblika rasti, čas in način cvetenja. 

So rastline s kratko življenjsko dobo, 
še krajši je čas, v katerem je na višku 
njihova okrasna funkcija. Zato dosti-
krat ni priporočljivo, da bi vztrajali 
pri obrezovanju starih in oslabelih 
rastlin, ampak je bolje, da jih nado-
mestimo z novimi. Pri tem pazimo, 
da enakih rastlin ne posadimo na isto 
mesto. Vedeti moramo, da obrezo-
vanje spodbuja rast. Če obrežemo 
enoletni poganjek, bo na obrezanem 
mestu pognalo več novih poganjkov. 
To pride v poštev, če obnavljamo 
starejše grmovnice ali pri oblikovanju 
mladega grma. Če pa preveč obreže-
mo odrasel cvetoč grm, bo ta začel 
hitreje rasti in manj bo cvetenja.

Pomembna opravila
gnojenje – rastlinam dodajamo hra-
nila takoj, ko je to mogoče. Pazimo, 
da tla niso zmrznjena. Drevje in gr-
movnice gnojimo po obodu krošnje, 
vendar ne blizu izraščanja iz tal, kjer 
je delovanje korenin slabše.
zalivanje (mrazna suša) – grmov-

nice in posodovke lahko kljub zimi 
in mrazu trpijo pomanjkanje vode. 
V zmrznjenih tleh voda rastlinam 
ni dosegljiva. Zimzelene rastline 
pa jo potrebujejo ves čas. Posledice 
pomanjkanja opazimo kasneje – ru-
menenje listov in iglic, torej rastline 
zalivamo, ko ne zmrzuje. 
delo v sadovnjaku – če je zemlja glo-
boko zmrznjena, se lotimo presajanja 
starejših dreves. Pri dovolj visokih 
temperaturah se lotimo obrezovanja 
dreves. 
Zimsko obrezovanje je stalno opra-
vilo pri vseh nevzgojenih oblikah 
dreves jabolk, hrušk, kutin in vinski 
trti. Obrezovanje koščičarjev (sliv, 
češenj, breskev, nektarin in marelic) 
moramo pri mladih drevesih odložiti 
do spomladi.

Kako obrezujemo?
Ko se odločamo o obsegu obrezova-
nja, vedno upoštevamo moč posa-
meznega poganjka bolj kot celega 
drevesa. Krepko rast režemo manj; 

foto: Hans
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Golte za vzor – 
po svoje in drugače 
Zimsko-letni turistični center Golte je na tiskovni konferenci, ki je bila na začetku januarja 
letos, predstavil svoj izvirni projekt Naučimo se smučati.

Akcija Naučimo se smučati, katere 
namen je otroke petih razredov 
osnovnih šol naučiti smučanja in 
varnosti na smučišču, poteka na 
Golteh že sedmo leto. Gre za edin-
stveno tovrstno zamisel v Sloveniji, 
vključuje pa šole v občinah Velenje, 
Šoštanj, Mozirje in Nazarje, kjer so 
z izvedbo zamisli pravzaprav začeli. 
Udeležba je za otroke in njihove 
starše brezplačna; za učenje in 
spremstvo poskrbijo učitelji, za 
prevoze občine in pokrovitelji, za 
smučarske učitelje pa Fundacija za 
šport. 

Smučarsko opremo za otroke so 
na začetku priskrbeli sodelujoči v 
projektu (Zimsko-letni turistični 
center Golte, Smučarska šola Beli 
zajec in Osnovna šola Nazarje), 
zdaj pri nakupu opreme in po-
kritju stroškov učenja ter prevoza 
pomagajo tudi sponzorji (Premo-
govnik Velenje, BSH Hišni aparati, 
Termoelektrarna Šoštanj, Gorenje, 
Presta, Plastika Skaza. 

Stroški letošnjega poučevanja so 
ocenjeni na 50.000 evrov.

Letos se akcije Naučimo se smučati 
udeležuje 487 otrok, kar je dvakrat 
več kot lani in kaže na to, da so 
starši, osnovne šole ter lokalne sku-
pnosti prepoznale njene prednosti 
in pozitivne učinke.

Na konferenci so sodelovali Ernest 
Kovač, direktor Zimsko-letnega 

turističnega centra Golte, Jožef 
Kavtičnik, zaslužen za uvedbo 
projekta Naučimo se smučati in po-
slanec v DZ RS, in Bojan Napotnik, 
vodja Smučarske šole Golte Beli 
zajec. Vsak s svojega zornega kota 
so predstavili to edinstveno akcijo, 
ki jo Goltem zavidajo in jo pozdra-
vljajo tako v Sloveniji kot v tujini.

Aleksandar Arsekić

običajno je potrebno polno izrezova-
nje dela poganjkov in puščanje dru-
gih neobrezanih. Šibko rast obrezuje-
mo močneje. Vendar prej preverimo, 
ali šibkosti ne povzroča bolezni, na 
primer raka. 

Način reza
Vedno režemo tik nad zdravim 
brstom, rez mora biti gladek. Obre-
zovanje med brstoma ali puščanje 
nacefranega »štuclja« lahko povzroči 
propadanje in povečuje dovzetnost za 
bolezni. Če popolnoma odstranimo 
poganjek ali vejo, jo obrežemo od 
izvoru. Poganjka ne režemo vzpore-
dno z deblom.

Nepravilno obrezovanje
Prešibko – drevo, ki ga obrežemo 

premalo, nepravilno, oblikuje poganj-
ke, ki ne dobijo dovolj svetlobe, da bi 
plodovi dozoreli. Veje se med seboj 
drgnejo, kar povečuje tudi nevarnost 
bolezni. 
Premočno – to spodbudi nastanek 
krepkih negativnih poganjkov. Na 
teh poganjkih nastane malo cvetnih 
brstov in pridelek bo slab. 
To je bilo nekaj del, ki jih lahko opra-
vimo že v januarju, ko narava še spi. 
Seveda pa ne pozabimo tudi na ptice. 
Preglejmo krmilnice in dodajmo 
hrano. V prihodnjem mesecu nas 
čaka že več dela, odvisno od snega in 
temperature. 
V nekaterih predelih naše dežele 
so močne snežne padavine. Tako 
rastline omagajo pod težo snega. 
Ranljivi so številni japonski javorji in 

tudi rododendroni, ki so pogost okras 
naših vrtov. Zato moramo široke 
krošnje dobro podpreti. Tudi tanka 
debla iglavcev, zlasti vedno zelenih, 
privežemo na kole ali jih podpremo, 
da jih sneg ne okrivi ali polomi. Vse-
kakor pa je v močno južnem snegu 
zelo dobro rastline sproti otresati, da 
bo škode manj.
Vsak lep sončen dan se najde kakšno 
opravilo, ki čaka na nas. Zato z 
veseljem in ljubeznijo poprimimo za 
razna pomladanska dela, saj nam bo 
kasneje povrnjeno s cvetjem in sa-
dovi, dala pa nam bodo tudi občutek 
zadovoljstva, da smo naredili nekaj 
zase in za svojo dušo. 

Darja Rehar 
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Muzej prevzel vse generacije
Že tradicionalni nočni ogled Muzeja premogovništva Slovenije, koncert mačje godbe z zimzeleni-
mi melodijami mačka Murija in muce Mace ter obisk dedka Mraza so bili več kot dobri razlogi za 
množičen obisk muzeja vseh generacij.

Muzej premogovništva Slovenije v 
Velenju je v soboto, 22. decembra 
2012, pritegnil množico odraslih in 
otrok. Praznični december je namreč 
popestril pravi mali koncert mačje 
godbe. Po uvodnem pozdravu in 
voščilu vodje Muzeja stojana špegla 
so prigodam legendarnega mačka 
Murija in njegove prijateljice muce 
Mace, ki mlado in staro razveseljujeta 
že dobrih 25 let, prisluhnile kar tri 
generacije. 

Najmlajši so s prepevanjem in 
plesanjem dokazali, da jim melodije 
najbolj znanega mačka daleč naokrog 
niso tuje, tisti malo starejši pa so 
obujali spomine na njegove že malo 

pozabljene dogodivščine. Na koncu 
je sledilo še zadnje presenečenje – 
prihod dedka Mraza, ki je skrbel za 
vedro in praznično razpoloženje že v 
podzemnem delu muzeja, najmlajše 
obiskovalce pa je obdaril s sladkimi 
dobrotami ter skupaj z njimi tudi 
zapel. Z nasmejanih obrazov je bilo 
moč razbrati, da so udeleženci kon-

Koncert mačje godbe v prezivnici Muzeja premogovništva Slovenije je navdušil obiskovalce vseh generacij. (foto: Metka Marić)

Originalna zasedba s pevko Neco Falk, avtorjem in kitaristom Jerkom Novakom 
ter kitaristom Mirom Novakom je prisotne zabavala z zimzelenimi melodijami 
Kajetana Koviča. (foto: Metka Marić)

Originalna zasedba s pevko 
Neco Falk, avtorjem in kita-
ristom Jerkom Novakom ter 
kitaristom Mirom Novakom je 
prisotne zabavala z zimzelenimi 
melodijami Kajetana Koviča, 
kot so Maček Muri, Muca Maca, 
Nogometna tekma, Uspavanka 
in druge.

certa uživali v dobri glasbi in prije-
tnem razpoloženju. Prezivnica je bila 
komaj dovolj za vse ljubitelje mačjih 
prigod.

Koncert sta omogočila premogov-
niški sindikat in Odbor za kulturo 
Premogovnika Velenje.
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V Razstavišču Barbara sta na 
ogled dve razstavi: 
•	 do 5. februarja razstava Štirje 

avtorji na kosu premoga – 
Rudarski motivi, kjer svoja 
dela predstavljajo štirje avtorji, 
zaposleni v Premogovniku 
Velenje – Ivo Hans Avberšek, 
Miran Beškovnik, Aleksander 
Kavčnik in Stojan Špegel;

•	 od 1. aprila razstava fotografij 
sodelujočih v fotografskem 
natečaju Premogovnika Velenje 
z naslovom Rudarski motiv.

Podzemni del Muzeja premogov-
ništva Slovenije bo zaradi vzdrže-
valnih del zaprt predvidoma do 
začetka marca 2013. 

Vabljeni na ogled!
Obiska dedka Mraza so se še posebej razveselili najmlajši. (foto: Metka Marić)

Na sejmu Alpe-Adria: Tu-
rizem in prosti čas, ki je bil 
na ljubljanskem Gospodar-
skem razstavišču od 24. do 
27. januarja 2013, se je s 
svojo ponudbo predstavil 
tudi Muzej premogovništva 
Slovenije. 
Na skupnem razstavnem pro-
storu so se predstavili turistični 
ponudniki iz Velenja, Šoštanja in 
Šmartnega ob Paki. 
Muzej premogovništva Slovenije 
je na dan odprtja sejma predsta-
vil zgodovino premogovništva 
in bivanjsko kulturo rudarjev, za 
obiskovalce je bila še posebej zani-
miva uprizoritev tradicionalnega 
sprejema novincev v rudarski stan 
»Skok čez kožo«.

Na sejmu Turizem in prosti čas

Muzej, ki je svoja vrata odprl 3. 
julija 1999, si je v 13 letih ogledalo 
že skoraj 357.000 obiskovalcev.

Nočni ogled muzeja je letos zaradi 
novih scen in novih vsebin ponudil 
drugačno, predvsem pa še bolj zani-
mivo podzemno dogodivščino, ki je 
navdušila vse obiskovalce. 

Metka Marić
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Božič v Kranjski Gori
Kdor je želel med novoletnimi prazniki okusiti vsaj nekaj zimske idile, je moral iz mest pobegniti v 
eno od smučarskih središč. 70 je bilo takšnih, ki smo se odločili, da to možnost izkoristimo skupaj 
s Športnim društvom Premogovnika Velenje, ki nam je tudi tokrat obljubljalo obilico športnih ak-
tivnosti, zabave in druženja.

Tako otroci kot tisti malo starejši so se razveselili prihoda Božička. (foto: Borut Planinšek)

»Kolikokrat morava še iti spat, da 
gremo v Kranjsko Goro?« se je začelo 
že kmalu po poletnih počitnicah.
»Še približno sto desetkrat,« sem 
svojima pet- in sedemletnici še z 
nasmehom odgovarjala po prvih de-
setih ponovitvah vprašanj, potem pa 
že malce naveličano. »Saj bo kmalu. 
Vmes so še jesenske počitnice, pa še 
Miklavž …«
»Oooo,« je bilo razočaranje veliko, 
kajti številka se je za njiju vse prepo-
časi nižala.

Iz prezivnice na sneg
Ko smo prvo izmeno naših pridnih 
rudarjev, ki so imeli za seboj re-
snično zahtevno leto, varno in ob 
zvokih naše godbe tudi precej udarno 
pospremili iz jame, sem delovno 
leto sklenila tudi sama. V avto smo 
naložili vso potrebno opremo, najini 
princeski pa sta že pri uvozu na 
avtocesto začeli:
»Koliko časa se bomo še vozili?« 

»Še eno uro in pol,« sva jima nasme-
jano v en glas odgovorila z možem. 
»Najboljše bi bilo, da zaspita.« A to so 
bile le sanje pobožnih, saj so se vpra-
šanja na to temo nadaljevala vso pot.

Zimske radosti
Po nastanitvi v hotelu smo šli najprej 
preizkusit drsališče. 
»Mami, ti loviš,« je bilo največkrat 
slišati, saj sem še svojo najmlajšo na 
drsalkah komaj dohajala. Ja, tako je to 
– vsako leto mi je bolj jasno, da sem 
v lastni družini po športnih dosežkih 
že pri repu.
V nedeljo zjutraj smo bili na zajtrku 
med prvimi, saj smo komaj dočakali, 
da stopimo na sneg. Naprave so šele 
dobro začele delovati, ko smo se že 
spuščali po belih strminah. 
»Bosta šli sami na vlečnico?« sem se 
od daleč drla za njima.
»Pa mami, saj je 'čist‘ izi',« sta mi 
odgovarjali v en mah. Nobena proga 
zanju ni bila prestrma. V Podkore-

nu se je sicer smučal samo mož, ker 
hčera tja nisem pustila, ampak sem 
kmalu ugotovila, da se strmine v naši 
družini očitno bojim le jaz.
Ves čas smo z veseljem ugotavljali, 
da je včasih zelo dobrodošlo, če se 
vremenoslovci zmotijo, saj smo bili 
cel dan obsijani s soncem. Ko je imel 
ženski del ekipe smučanja dovolj, 
smo se prestavile na »plažo«. Mami 
je uživala na ležalniku, mali smučarki 
na smučarskem igrišču ali v ustvar-
jalnih delavnicah, ki so jih pripravili 
animatorji – en dan sta z njimi odšli 
pogledat tudi jelene. Moškega dela 
pa tako do konca nismo spravili s 
smučišča.

Ko pride polnoč
Otroci so seveda najbolj čakali prihod 
Božička. K sreči je letos malce pohitel 
in ni bilo treba čakati do polno-
či. Njegovo suknjo je oblekel naš 
»Miha«, ki je pri najinih puncah že 
vseskozi dobro zapisan, zato sta na 
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glas ugotavljali:
»Tale Božiček me pa na nekoga 
spominja,« se je oglasila Gaja.
»In nekam suh je,« je dodala Tara. 
»Če bi sedel za našo mizo, bi ga mami 
že prisilila, da mora vse pojesti s 
krožnika!«
Vse dileme so bile hitro pozabljene, 
ko je začel dobri mož deliti darila in 
je z otroki zapel nekaj pesmic. In kot 
se za novodobnega Božička spodobi, 
je zaplesal celo ples Gangnam style. 
Pri tem so mu resda morali pomagati 
otroci in naša Joca, vendar se je zelo 
hitro učil.
Najbolj pridni so se udeležili tudi 
polnočnic, ki so se za nekatere razte-
gnile pozno v jutranje ure, drugi smo 
otroke komaj prepričali, da je čas za 
spanje.

Sankanje v Krnici
Športno društvo je organiziralo tudi 
dva pohoda ter športne aktivnosti v 
telovadnici. Dvourno pot v Krnico 
so prehodili tudi najmlajši, komaj 
triletni otroci, katerim so pot po 
lepo zasneženi in s soncem obdani 
poti olajšali s sanmi. V Krnici so se – 
malce utrujeni – ob topli krušni peči 
okrepčali in se odpočili. Nazaj grede 
pa so se otrokom na saneh pridružili 
tudi starejši in pot do Kranjske Gore 
je minila kot bi mignil.

Jaslice v ledu
Kot navdušeni smučarji kar nekaj let 
nismo našli časa, da bi si ogledali žive 
jaslice v skrivnostnem svetu snežne 
kraljice v Mojstrani. Tokrat smo si ga 
le utrgali – in bili navdušeni. Ču-
dovite zamrznjene skulpture, velika 
kristalna dvorana ledenih slapov, v 
led odeta drevesa, vodnjaki, živali – 
scena kot iz pravljice – zares čudo-
vito! Tokratna zgodba se je vrtela 
okrog sodobne družine, ki se izgublja 
v vsakodnevnih opravilih. Ob koncu, 
ko so se odvrnili od vse elektronike, 

s katero so obdani, in prisluhnili bi-
blijski zgodbi o Kristusovem rojstvu, 
so ponovno našli medsebojni dialog 
in se zazrli drug k drugemu. Zelo 
poučno in vredno razmisleka za vse, 
ki med letom težko najdejo čas za 
sočloveka!
Kranjska Gora nam je vsem skupaj 
napolnila baterije – tako fizično kot 
psihično spočiti smo z veseljem sko-
čili v leto, ki bo gotovo prineslo vrsto 
novih izzivov.

Gaja, Tara in Tadeja Jegrišnik

Pohoda v Krnico so se udeležili tudi triletni otroci. (foto: Matjaž Lihteneker)

Na saneh je pot nazaj grede do Kranjske Gore minila kot bi mignil. (foto: Matjaž Lihteneker)



3838

Kako uresničiti novoletne 
zaobljube
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Na prvi delovni dan novega leta se po več mesecih zopet pojavimo v telovadnici. »Novoletna 
zaobljuba?« vpraša znanec in nas nehote spravi v zadrego. Sami pri sebi smo na ta dan sicer še 
odločeni, da nam bo uspelo, da bomo izgubili tistih nekaj kilogramov in začeli bolj zdravo živeti. 
Trdni nameri pa vztrajno kljubujeta spomin na lanski (morda tudi predlanski …) neuspeh ter kruta 
statistika, ki opominja, da le vsak deseti obljubo izpelje do konca. Če se na današnji dan še držite 
tega, k čemur ste se zavezali pred enim mesecem, ste na dobri poti do uspeha. Če ste obupali že v 
prvih tednih, pogumno začnite znova, pri tem pa upoštevajte nekaj enostavnih pravil. 

Marsikdo se zaobljubi, da se bo v novem letu več posvečal družini. 
(vir slike: www.freegreatpicture.com).

Pozitivne spremembe so 
dobrodošle
Ob raznih življenjskih prelomnicah 
se ljudje radi odločamo za spremem-
be. Tudi prehod v novo leto se zdi 
primeren trenutek, da premislimo 
o svojem življenju in si postavimo 
nove cilje. Uresničitev le-teh naj 
bi nas naredila bolj zdrave, srečne 
in zadovoljne, nam pomagala pri 
osebni rasti ter posledično izboljšala 
kakovost našega življenja. Če smo 
tudi sami sprejeli kakšen sklep, ga 
skoraj zagotovo lahko uvrstimo v eno 
od desetih najpogostejših kategorij: 
1) shujšati, 2) biti bolj organiziran, 3) 
manj zapraviti – več privarčevati, 4) 
bolj uživati življenje, 5) biti zdrav in 
v dobri kondiciji, 6) bolj zdravo jesti, 
piti manj alkohola, 7) doživeti kaj 
vznemirljivega, 8) prenehati kaditi, 
9) več pomagati drugim, postati 
prostovoljec, 10) preživeti več časa z 
družino in s prijatelji. 

Vztrajnost se splača
Dejavnost lahko preide v navado šele 
po več tednih, za kar je potrebna veli-
ka mera vztrajnosti in samodiscipline. 
Recept za vztrajnost sta dobra volja in 
optimizem, pri tem pa so nam lahko 
v pomoč družina in prijatelji. Najbolj 
učinkovita je podpora nekoga, ki je 
sklenil enako zaobljubo kot mi. Z 
njim se lahko iskreno pogovorimo in 
on je tisti, ki nas ob morebitnih teža-
vah najbolj razume. Podporo lahko 
najdemo tudi drugje (pridružimo se 
kakšni organizaciji, skupini, omisli-
mo si trenerja …), odvisno pač od 
tega, za kakšen sklep gre. Sprememba 
vedenja, navad ali pristopov je težak 
in dolgotrajen proces. Stari vzorci ve-
denja še dolgo bijejo borbo z novimi, 
zato so spodrsljaji pričakovani. Ne 

Dobra zaobljuba 

Preden začnemo sestavljati svoj seznam zaobljub (ki naj bo čim krajši), 
moramo premisliti o tem, katere spremembe si zares želimo. Če nas 
cilj veseli, bomo na poti do njega tudi bolj vztrajni in optimistični. Cilji 
morajo biti realni in dosegljivi. Zadeti na lotu, denimo, ni realen cilj. 
Prav tako pomembno je, da so cilji specifični. Zaobljuba »bolj zdravo 
živeti« je preveč splošna in je že na začetku obsojena na propad. »Vsak 
dan zajtrkovati« je konkretni cilj, ki je, tudi po raziskavah sodeč, bolj 
uresničljiv od prej omenjenega. 

Ko imamo jasno definirane cilje, jih zapišemo. S tem se verjetnost, da 
jih bomo uresničili, precej poveča. Listke obesimo na vidna mesta, saj 
bodo delovali kot opomniki. Zraven napišemo še kakšno misel, dodamo 
fotografijo …

smemo biti prestrogi do sebe, zato si 
manjše napake odpustimo, za uspehe 
pa se obvezno nagradimo, saj se s tem 
dodatno motiviramo. 
Če čutimo, da bi z neko spremembo 
svojemu življenju dodali kakovost, je 

najprimernejši trenutek za zaobljubo 
tukaj in ZDAJ. Ne čakajmo do priho-
dnjega prvega januarja – takrat lahko 
že slavimo uspeh.
začnemo torej – danes?

Alja Krevh
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Pihalni orkester Premogovnika Vele-
nje je na tretji abonmajski koncert v 
tej sezoni povabil mladinski simfonič-
ni orkester NOVA filharmonija. Na 
koncertu16. januarja 2013 v Glasbeni 
šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje 
je bilo čutiti mladostni naboj članov 
orkestra, njihovo sproščenost in pozi-
tivno energijo. Dirigent Simon Perčič 
je tudi tokrat potrdil sloves priznanega 
vodje, za kar je že dosegel zavidljive 
uspehe v mednarodnem prostoru. 

Ples snežink in glasbe
Novoletna plesna simfonija je postre-
gla predvsem z lahkotno, plesno glas-
bo. Le-ta je bila popolnoma v skladu 

Novoletna plesna simfonija
Tretji abonmajski koncert velenjskih godbenikov v sezoni 2012/2013 je postregel z novoletno 
plesno simfonijo v izvedbi NOVA filharmonije.

z lahkotnim plesom snežink, ki so nas 
pospremile na koncert. Najprej smo se 
ogreli z neustavljivim tempom uvertu-
re Ruslana in Ljudmile in se prepustili 
živahni Mozartovi Otroški simfo-
niji. Solistki Ana Leban, prva oboa 
orkestra, in Mojca Batič, koncertna 
mojstrica na violini, sta nam pričarali 
melanholično Gabrielovo oboo. Prvi 
del koncerta se je končal s Privškovo 
Jagodo in solom Matica Mikola na 
tenorsaksofonu. Po kratkem odmoru 
sta bili na vrsti finska koračnica Suita 
Karelia in slavna italijanska tarantela 
Funiculi Funicula. Svojo priložnost so 
v odlomku iz muzikla On the town in 
v temperamentnem irskem plesu Lord 

of the dance dobili vokalisti Nejka 
Čuk, Damjana Srednik in Aleksander 
Andjelić. Lennonova Happy xmas 
(War is over) pa je bila ravno pravšnja 
za konec plesne simfonije.

Metka Marić

V letošnji abonmajski sezoni sta 
na sporedu še dva koncerta: 1. 
marca 2013 nastop Pihalnega 
orkestra Akademije za glasbo v 
Zagrebu in 24. aprila 2013 Spo-
mladanski koncert Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje.

foto: Gregor Jeromel

Praznovali so dan svete Barbare
V prvih decembrskih dneh lani so v številnih krajih v okolici 
Velenja praznovali god svete Barbare, zavetnice rudarjev. 
Tako zdajšnji kot tudi naši nekdanji sodelavci so se udeležili 
teh praznovanj. Posebej slovesno je bilo vnovič v Andražu 
nad Polzelo, saj je njihovo praznovanje popestril Pihalni 
orkester Premogovnika Velenje, ki je pod taktirko prof. Ma-
tjaža Emeršiča zaigral tudi v cerkvi. Praznovanja so pripra-
vili tudi v krajih Ponikva pri Žalcu, Vinski Gori in verjetno 
še kje.

Ta praznik je priložnost za srečanje upokojencev in zaposle-
nih v Premogovniku Velenje, da se vsaj za nekaj trenutkov 
vrnejo v delovne dni, ko so skupaj ustvarjali boljši jutri.

Drago Kolar 
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V soboto, 26. januarja 2013, je bila 
Orgelska dvorana Glasbene šole Frana 
Koruna Koželjskega Velenje prežeta z 
nepozabno energijo glasbenih izvajal-
cev. Tudi najbolj zahtevni poslušalci 
niso ostali ravnodušni ob verzih, ki 
so obujali spomine in burili domi-
šljijo. Večer so zaznamovale čudovite 
melodije s prefinjeno mešanico radosti 
in bolečine.

Daleč nekje so spomini na 
čas tistih čudežnih dni
Člani Rudarskega okteta Velenje so 
ponovno dokazali, da v sebi nosijo 
ljubezen do petja, saj je bil njihov 
nastop poln iskrivosti in čustev. 
Spomin na zimski večer, Na trgu in 
Ponoćna serenada so pesmi, ki so 
v uvodu ogrele srca poslušalcev. V 
pesmi Nocoj se jim je pridružil tudi 
dolgoletni član Franc Žerdoner, ki 
zdaj skrbi predvsem za zabavni del 
programa. Gostja večera sopranistka 
Petra Turk Rupreht se je predstavila 
v čudoviti Puccinijevi ariji O mio 

Odpeta poezija
Romantične zgodbe, čustvene melodije, doživeta interpretacija in odlični izvajalci so zaznamovali 
večer serenad Rudarskega okteta Velenje in njegovih gostov. 

babbino caro in Jesenski pesmi. 
Ciganko Marijo in napolitansko O 
sole mio je prepeval tenorist Sergej 
Rupreht. Koncert sta popestrila dijaka 
Šolskega centra Velenje Saša in Matej, 
ki sta na simpatičen način spodbudila 
razmišljanje o ljubezni nekoč in danes. 
Strast, silna čustva in tragičnost ljube-

zni je bilo začutiti v Verdijevi operi La 
Traviata in ljubezenskem duetu Hanne 
in Danila iz zadnjega dejanja operete 
Vesela vdova Lippen schweigen, ki sta 
jo skupaj odpela in zaplesala zakonca 
Rupreht. Na klavirju ju je spremljala 
Mateja Pleteršek. Kaj pa je tebi, ljubica, 
da si tako žalostna, so se spraševali 

Rudarski oktet Velenje je skupaj z gosti poskrbel, da so na svoj račun prišli ljubitelji melodij s čustvenim nabojem. (foto: Hans)

Ljubezen mladega para danes ni nič manj burna in strastna kot nekoč – to sta s 
svojim razmišljanjem ugotovila tudi dijaka Šolskega centra Velenje Saša in Matej. 
(foto: Hans)
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Peter Rezman, Zahod jame
V založbi Goga je izšla knjiga Zahod jame, ki jo je napisal pisatelj in naš 
nekdanji sodelavec Peter Rezman.

Peter Rezman je postal širšemu občinstvu znan z zbirko kratke proze skok 
iz kože, za katero je dobil nagrado fabula leta 2009. Njegova pisateljska 
pot pa se je začela precej prej, leta 1985 z zbirko poezije Pesmi iz premoga. 
Sledilo ji je še več pesniških zbirk, dram in zbirk kratke proze, leta 2010 
pa tudi roman Pristanek na kukavičje jajce. Njegova zbirka kratke proze 
nujni deleži ozimnice (Založba Goga, 2011) je bila uvrščena med finaliste 
za fabulo 2011.
knjiga zahod jame je nastala na podlagi zgodbe rudarja Ivana
Ostareli rudar Ivan bi marsikaj iz svojega življenja pod zemljo najraje poza-
bil, še najraje pa rudniško nesrečo, v kateri je umrl njegov najboljši prijatelj 
Lojze. Ko ga obišče Lojzetov sin Denis, ki očeta ni poznal, saj je umrl pred 
njegovim rojstvom, se začne preteklost vračati. Izkaže se, da na preprosto 
Denisovo vprašanje, kako je umrl njegov oče, ni enoznačnega odgovora. 
Da bi Denis razumel očetovo smrt, mora razumeti tudi jamo, njeno temo, 
požrešnost, pa tudi tovariško toplino in domačnost, vedno sodobnejšo 
tehniko, nenehno vrtenje trakov, razumeti mora očeta v različnih obdobjih 
in vlogah ... Ivanova pripoved niha med podzemljem in površjem, temo in 
svetlobo, ljubeznijo in smrtjo. 
V februarski številki časopisa Rudar bomo objavili recenzijo knjige in možnost naročila po znižani ceni za naše 
bralce.

člani Rudarskega okteta skupaj z 
zakoncema Rupreht. Člani okteta so s 
pesmimi Zrasle so tri drobne konoplje, 
Daleč nekje in Vabilo dokazali, da 
spadajo med tiste vokalne skupine, ki 
zmorejo in želijo nekaj več. 

Pridih romantike
Umetniška vodja rudarskega 
okteta velenje danica Pirečnik 
je povedala, da je bilo izhodišče za 
izbor koncertnega programa poezi-
ja: »Če izbiramo skladbe iz obdobja 
romantike, imamo za podlago 
vedno besedila svojih pesnikov, kot 
so Kette, Murn, Jenko in drugi, saj 

je pesem v bistvu odpeta poezija. 
Pri izbiri programov se trudimo, 
da poslušalcem ponudimo nekaj 
novega, svežega in da je vsak koncert 
svojevrstno presenečenje.« Pirečni-
kova je dodala, da so člani okteta s 
svojo tehnično usposobljenostjo in 
kakovostjo zvoka zagotovo pripravlje-
ni na prihodnje izzive.

Metka Marić

Člani okteta so se s priložnostnim darilom zahvalili mag. Marjanu Kolencu, ki jim 
je predsedoval kar 20 let. (foto: Hans)

20 let druženj
Koncert je bil priložnost za 
zahvalo mag. Marjanu kolen-
cu, predsedniku okteta med 
letoma 1993–2013. »Zahvalju-
jem se zdajšnjim in nekdanjim 
članom okteta za priložnost, da 
sem lahko kar dvajset let užival 
na koncertih, kot je današnji, ter 
drugih nastopih in nepozabnih 
druženjih. Prepričan sem, da bo 
oktet deloval še mnogo let, saj 
so vanj vključeni izjemni pevski 
navdušenci.« Z letošnjim letom 
je mag. Kolenc predal predse-
dnikovanje svojemu nasledniku 
Ivanu Pohorcu, sicer vodji Proi-
zvodnega področja in glavnemu 
tehničnemu vodji Premogovnika 
Velenje.
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Staro kot novo
V sklopu projekta USE-REUSE, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, ki ga vodi ORZ (Okoljsko raziskovalni zavod) s partnerji (IOP, ZEG, 
EKO-TCE) in pridruženimi partnerji (Mestna občina Velenje) je bil ustanovljen Center ponovne upo-
rabe Velenje. 

Mestna občina Velenje (MOV) v pro-
jektu nastopa kot pridruženi partner, 
kar pomeni, da nima predvidenih 
finančnih virov. Tako z lastnimi sred-
stvi pomaga pri vzpostavitvi Centra 
ponovne uporabe (v nadaljevanju 
CPU) v Velenju. S pomočjo MOV, 
PUP Saubermacherja in donatorjev 
smo v začetni fazi vzpostavili kako-
vostne razmere za delovanje CPU 
Velenje.

Prvi donator, ki se je od-
zval na naše prošnje, je bilo 
podjetje HTZ Velenje. Spretne 
roke mojstra iz Proizvodnje 
zaščitnih sredstev so dokaz, da 
lahko inovativno obnovimo 
star »neuporaben« fotelj v kos, 
ki je več kot atraktiven. Fotelji 
so preoblečeni v moderno 
blago, so elegantni in imajo 
svojo zgodbo. Zelo smo hvale-
žni podjetju HTZ Velenje, ker 
je prisluhnilo naši prošnji in 
nam na tak način pomagalo. 
Obnova takšnih foteljev je 
dokaz, kaj lahko naredimo s 
kosom pohištva, ki je za neko-
ga že odpadek. 

Vedno bolj potrošniška družba je 
naravnana k brezvestnemu kupo-
vanju izdelkov, ki so postali modni 
zaradi oglaševalskega trenda, kateri 
ljudi spodbujajo h kupovanju tudi 
nepotrebnih stvari za družino, dom 
in gospodinjstvo. Ker se ne vprašamo, 
kaj od tega resnično potrebujemo, se 
po domovih hitro nabere dosti stvari, 
ki jih kmalu zavržemo. Zato je nujno 
potrebno reševanje problematike 
odpadkov, ki so še uporabni. Tako so 
CPU potrebni, saj zajamejo uporabno 
opremo za dom in gospodinjstvo še 
pred odlaganjem v Zbirnih centrih. 
Treba je pomisliti na obremenjenost 
narave in količine odpadkov, ki se 
kopičijo na Zemlji, in razmišljati 
o trajnostnem načinu življenja. z 

delovanjem Centra ponovne upo-
rabe želimo ozavestiti prebivalce 
šaleške doline, da so lahko nekateri 
odpadki povsem koristni izdelki ali 
surovina.

Alenka Košir

Center ponovne uporabe Velenje (nekdanji 
M-club), Koroška 37a, 3320 Velenje. 
Telefon: 031-683-959; delovni čas: pon.–
pet. 7:00–17:00; e-pošta: cpu@velenje.si; 
facebook: Center ponovne uporabe Velenje.

»ker sPoštUjeM naravo, je 
Center Ponovne UPorabe ta 
Pravo.«

v Center ponovne uporabe 
lahko prebivalci šaleške 
doline oddajo stvari iz go-
spodinjstev, kot so: pohi-
štvo, gospodinjski aparati, 
posoda, keramika, športna 
oprema (kolesa …), knjige, 
slike, dekorativni dodatki in 
otroška oprema. vsa oprema 
naj bo delujoča in primerna 
za uporabo. Pri nas bomo 
izvedli manjša popravila, 
podarjeno opremo bomo 
inovativno obnovili in pro-
dali novim uporabnikom po 
ugodni (simbolični) ceni.
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Rekreacija in vadba po 40. 
letu

Kljub zahtevnemu tempu življenja, ki 
ga ima večina ljudi v srednjih letih, 
rekreacije in vadbe nikakor ni dobro 
izpustiti z urnika. S tem, ko je telo 
aktivno, omogočimo boljše delovanje 
vseh sistemov v njem, poleg tega pa 
obstaja manjša nevarnost za pojav 
različnih bolezni. Mnogim boleznim 
(srčno-žilne bolezni, osteoporoza, 
sladkorna bolezen, debelost itd.) 
se lahko izognemo z redno telesno 
aktivnostjo. 
Načini rekreacije in vadbe (hoja, hitra 
hoja, tek, kolesarjenje, vaje za moč) 
naj bodo raznoliki. S tem zmanjšamo 
možnost za nastanek poškodb. Tovr-
stne aktivnosti izvajajte vsaj trikrat 
na teden. Ogrevanju in ohlajanju 
namenite posebno pozornost, ker bo-
ste na ta način zmanjšali tveganje za 
poškodbe mišic, kit, sklepov, ki lahko 
povzročijo, da boste morali mirovati 
dlje časa. Ker mišice in sklepi niso več 
mladi, jim je treba nameniti več skrbi 
in pozornosti.

Pogoste poškodbe in 
njihovo zdravljenje
V spomladanskem obdobju po navadi 
zvišamo raven telesne aktivnosti in že-
limo narediti nekaj več zase in za svoje 
telo. Velikokrat se zgodi, da zaradi tega 
pride do različnih poškodb, ki jih treba 
ustrezno zdraviti in terapevtsko obrav-
navati. Zelo pogosto se pri teku pojavi 
nenadna bolečina v mišicah goleni ali 
se nam pripeti zvin gležnja. V primeru 
pojava bolečine v mišicah ali zvina 
svetujem takojšnje prenehanje aktiv-
nosti, hladne obkladke in povijanje z 
elastičnim povojem. S ciljem čimprej-
šnje vrnitve k rekreaciji svetujem, da se 
obrnete na izkušenega fizioterapevta, 
ki vam lahko svetuje in vam priporoči 
dober terapevtski program.

Naš vsakdanjik je poln stresa, naporov in raznih dejavnikov, ki nam povzročajo takšne in drugač-
ne težave. Tempo življenja nas sili v uničevanje samega sebe in življenjske ekstreme. Ob takšnem 
načinu življenja težko ohranjamo zdrav duh v zdravem telesu. Naša družina, naši hobiji, naši naj-
dražji so tisti, ki nam stojijo ob strani in nam pomagajo skozi ovire, ko so le-te pred nami. Telesna 
aktivnost naj bi nas spremljala v vseh življenjskih obdobjih. Vsi, ki spadamo v kategorijo 40, še 
kako potrebujemo redno telesno aktivnost in rekreacijo. Naš metabolizem je počasnejši, mišične 
mase je manj in posledično pride do nalaganja odvečne maščobe.

Pacientom svetujemo, da vaje izvajajo 
redno doma vsaj dvakrat na dan. Pro-
gram vaj naj bo ciljno usmerjen v do-
ločeno območje in naj obsega zadostno 
število ponovitev. Cilj funkcionalne 
rehabilitacije po poškodbi je ohraniti 
moč in elastičnost mišic, mišičnih 
skupin in organskih sistemov.
Pri vseh vajah moramo upoštevati 
načelo postopnosti pri obremenjevanju 
ter izogibanje bolečin in oteklin. V 
veliki večini primerov so pacienti že po 
14-dnevni obravnavi zmožni izvajati 
lažje fizične dejavnosti brez bolečin, 
vendar je treba nadaljevati s terapijami 
do popolne funkcionalne rehabilitacije.
Uspešnost rehabilitacije je v največji 
meri odvisna od posameznika (motiva-
cija, pripravljenost za delo, sodelovanje 
...) in šele nato od strokovnjakov, ki 
sodelujejo pri rehabilitaciji – fiziotera-
pevti ipd.

Nisvet Ahmić, 
Center športne medicine Velenje

Načini rekreacije in vadbe naj bodo raznoliki. (foto: Hans)

V prvi fazi po poškodbi naj 
nam bo cilj zmanjšati bolečino, 
oteklino, če je ta prisotna, in 
omogočiti čim boljšo mobil-
nost prizadetega območja. 
Terapevtski program naj 
bo v prvi fazi po poškodbi 
(prvi teden) bolj intenziven, 
obravnavan vsak dan, če je 
možno. Drugi teden prizadeto 
območje obravnavamo vsak 
drug dan in tako nadaljujemo 
do konca zdravljenja. V okvirju 
terapevtskega programa 
paciente naučimo pravilnih vaj 
za raztezanje prizadetega obmo-
čja in postopoma začnemo z 
določenimi vajami za gibljivost, 
moč, propriocepcijo. Vse vaje 
je treba izvajati postopoma in 
tako, da ne čutimo bolečin. 
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Branje je zakon

branje je neverjetno koristno, je tudi 
izredno zdravilno, kajti zdravi našo 
pretirano dejavnost in primanjko-
vanje pozornosti, ki jo zmoremo 
nameniti določeni temi, dogodku, 
dogajanju. branje omogoči stik z 
resničnim svetom, če preveč fantazi-
ramo, na drugi strani pa nas popelje v 
svet domišljije, če potrebujemo pobeg 
iz resničnega sveta. branje nas uči 
razumevanja drugih, sočustvovanja, 
premišljevanja. 

Ob branju za nekaj časa pozabimo nase, 
odkrivamo druge svetove in druge lju-
di. Zaradi branja se nam porajajo ideje. 
Ker beremo, smo pametnejši. In če že 
moramo biti s čim zasvojeni, zakaj ne bi 
bili z branjem! 
Katere knjige lahko preberete v febru-
arju?

Iz boljše družine/Isabella 
Bossi Fedrigotti
Spretno in na trenutke pretresljivo na-
pisana zgodba, ki prepričljivo govori o 
tem, kako človeško življenje mnogokrat 
krojijo nesporazumi in kako za njimi 
ostane nezanesljiv, pristranski spomin.
Sestri Clara in Virginia na večer 
življenja pripovedujeta svoji zgodbi 
življenja, toda ne ena drugi, saj sta sprti 
– čeprav se nista sprli in zadnja leta 
preživljata skupaj. Obe govorita o svojih 
strogih starših, odraščanju, radostih in 
razočaranju – a vendar: kakšna razlika! 
Dogodke in sebe v njih vidita vsaka iz 
svojega zornega kota, prepričani sta v 
svoj prav in krivdo druge.

So boljše družine res boljše? Obstajajo? 
Ste živeli v njej? Poznate koga iz boljše 
družine? Nesporazumi so v vsaki dru-
žini. Lepo bi bilo ne dovoliti, da naša 
življenja krojijo nesporazumi, iz katerih 
se rodijo boleči spomini. Seveda, če 
smo sposobni, da nesporazume prese-
žemo, jih razčistimo, o njih spregovori-
mo. Preberite, nikoli ni prepozno.

Dvojnica/Tess Gerritsen
»Zdaj je razumela, zakaj je vse osupnil 
njen prihod. Strmela je v truplo v avto-
mobilu, v obraz, ki ga je osvetljeval soj 
svetilke. To sem jaz. Ta ženska sem jaz.«
Begajočega dejstva, s katerim se 
bostonska patologinja dr. Maura Isles 
spoprime skupaj s sodelavci, med njimi 
z detektivko Jane Rizzoli, ni mogoče 
zanikati: ženska, ki jo ustreljeno najdejo 
pred Maurinim domom, je njena zr-
calna podoba, vse do najbolj intimnih 
podrobnosti. Še bolj presunljivo je 
odkritje, da si delita tudi datum rojstva 
in krvno skupino. 
Za pretreseno Mauro, edinko, obstaja 
le ena razlaga. Ko test DNK potrdi, da 
je skrivnostna dvojnica njena sestra 
dvojčica, se že tako groteskna preiskava 
umora prelevi v vznemirljivo in nevar-
no vrnitev v preteklost, polno temnih 
skrivnosti. 
To je kriminalka, ki jo je med branjem 
težko odložiti.

Jugoslavija, moja dežela/
Goran Vojnović
Avtor uspešnice Čefurji, raus! znova 

orje ledino. Odstira temo, ki je sloven-
ska proza do zdaj še ni znala uspešno 
zapisati – razpad Jugoslavije, in vse, kar 
je bilo potem. Toda v romanu Jugosla-
vija, moja dežela ne razpada le drža-
va, spremljamo tudi razpad družine 
Borojević.
Vladan Borojević s pomočjo interneta 
ugotovi, da je njegov oče Nedeljko 
Borojević, nekdanji oficir prav tako 
nekdanje JLA (Jugoslovanske ljudske 
armade), živ in ga iščejo zaradi vojnih 
zločinov, ki so se zgodili na območju 
nekdanje Jugoslavije. Pretresen zaradi 
odkritja naveže stik s svojo mamo 
Dušo, ki mu je pred leti, ko sta začela 
novo življenje v Sloveniji, rekla, da je 
njegov oče umrl na fronti.
Vladan išče in najde očeta, kar pa ga 
postavi pred vprašanje, ali naj vojnemu 
zločincu pomaga v miru umreti. Vse se 
prepleta s spomini na prijaznega očeta 
Nedeljka iz otroštva, ko mu je kupoval 
akcijske figurice in prepeval hite Tome 
Zdravkovića. Odločitev ni preprosta, 
težka je in boleča, kot je bil boleč raz-
pad Jugoslavije, je boleč razpad vsake 
družine, osebnosti. Med iskanjem očeta 
Vladan spoznava, kje se začne in neha 
meja njegove odgovornosti. 
Goran Vojnović je eden najzanimivej-
ših avtorjev svoje generacije. Jugoslavi-
ja, moja dežela je bila, je in bo brana. V 
knjižnicah si jo je treba naročiti.
Prijetno branje!

Dragica Marinšek

Isabella Bossi Fedrigotti
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Kotiček za jezik

slabše, prepovedano boljše, dovoljeno
obratno nasprotno, drugače
ostali drugi
v okviru tega projekta v tem projektu
pogoji dela delovne razmere, okoliščine
pokazatelj kazalec, kazalnik
prepričan biti v kaj prepričan biti o čem
slučaj naključje, naključnost
v vsakem slučaju v vsakem primeru, vsekakor
slučajen naključen, nepričakovan, nehoten

Neustrezne besede in besedne zveze, ki jih 
nadomestimo s primernimi, pravilnimi  

Strast do besed je podobna strasti do hrane. Besede moramo – kot naredijo kuharski mojstri ob 
pripravi svojih kulinaričnih presežkov – najprej izbrati, nato obdelati, predelati in še »začiniti«, 
uporabniki pa jih morajo použiti in, če vsebina to dopušča, ob tem tudi uživati, na koncu pa vse 
skupaj prebaviti. Tokrat izbiramo, ločujemo, preštevamo in prebavljamo števnike! 

Števniki so prav zabavni, so vrstilni 
ali glavni, ločilni in množilni, 
predvsem so brezštevilni …
Glavne števnike do 100 in stotice 
pišemo skupaj: enajst, petindvajset, 
sedeminsedemdeset; dvesto. Druge 
števnike pišemo narazen: sto enajst, 
dva tisoč, sedem milijonov, tristo 
tisoč dvesto petindvajset (300.225), 
tristo en tisoč sto petnajst (301.115).

Iz tehničnih in podobnih razlo-
gov vse glavne števnike pišemo 
skupaj, na primer na položnicah 
(enajsttisočsedemstotri).
Zlasti v strokovnih besedilih 
glavne števnike zapisujemo s 
številkami, med njimi pišemo 
pike (11.703), sicer pa tudi 
presledke (11 703).

Vrstilne, ločilne in množilne števnike 
pišemo skupaj (tudi tam, kjer glavne 
števnike pišemo narazen): enaindvaj-
seti, stoenajsti, dvatisoči, sedemnajst-
milijonti, stodvajseter, desettisočer, 
desettisočeren.

1, 2, 3, 4, 5 … evrov
Glavni števnik šteje evre (1, 2, 
3), vrstilni pove, katera plača 
je (11., 12. ali pa mogoče 13.), 
množilni to plačo pomnoži 
(enojna, dvojna, peterna ali 
petkratna), ločilni števnik pa 
pomeni to, kar glavni števnik: 
dvoje plač, četvero plač ali pa 
pomeni različne vrste plač: 
dvojna plača (redna in honorar-
na), dvojna nagrada (izredna in 
novoletna).

Skupaj pišemo tudi vse druge tvor-
jenke iz števnikov: na desettisoče 
ljudi, stotisoči se zbirajo, osemtiso-
čak, stotisočica, stotisočinka, stomi-
lijonina, petmilijarden, petstokrat, 
ničkolikokrat, večkrat, nekajkrat, 

stopetnajstič, petmilijontič, večtisoč-
glava množica. 

Števniki so radi pomembni, zato 
vedno skočijo pred samostalnik in 
tudi pridevnikov ne trpijo pred seboj. 
(Premogovnik Velenje je uresničil pet 
pomembnih in zanimivih projektov, 
v zvezi s katerimi je pripravil tudi tri 
odmevna predavanja.)

Zloženke s številkami pišemo 
z vezajem: 20-tonski, 100-le-
ten, 100-odstoten, 138-letnica 
Premogovnika Velenje, 60-le-
tnica časopisa Rudar, 38-letnica 
Internega radia PV.

Dragica Marinšek

viri: Cikcak po pravopisu, Danica Cedilnik; Jezik naš vsakdanji, Janez Sršen; 
Slovenski pravopis 1, pravila, SAZU; Gospodična slovnica, Nelda Štok-Vojska, 

Sandena Vojska

foto: Hans
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Moj najhitrejši krog
Na začetku decembra minulega leta so se v meglenem sobotnem jutru ob Škalskem jezeru zbrali tekači 
na teku, ki so ga organizatorji poimenovali Moj najhitrejši krog. Tekači bodo lahko tekli svoj najhitrejši 
krog vse do 2. februarja 2013. Proga med jezeroma, Škalskim in Velenjskim, je dolga 7,2 kilometra. 

foto: Hinko Jerčič

Tisti, ki si med tekom želijo družbe, 
pridejo na svoj račun. Vsak dosežek 
je zapisan in preračunan tudi s sta-
rostjo tekača. Skupinski start je ob 9. 
uri in nato še start posameznikov do 
9.45. Za vse udeležence po tradiciji 
pripravijo vroč čaj, kavo, piškote in 
sadje. Sodelovanje je prostovoljno in 
brezplačno. Na prvo soboto letos se 
je zbralo rekordno število tekačev – 
bilo jih je več kot 40. Pred tekom in 
po njem smo se pomešali med tekače 
in zvedeli marsikatero podrobnost, 
vredno zapisa.

stane Meža, pobudnik in organiza-
tor akcije, Velenje (55 let): »Akcija 
poteka ljubiteljsko pod okriljem 
Športnega društva Skupine Premo-
govnik Velenje. Rekreativni tekač 
sem že osemnajst let. Med svoje 
večje uspehe prištevam drugo mesto 

na tekmovanju za primorski teka-
ški pokal in na štajersko-koroškem 
pokalnem tekmovanju. Udeležujem 
se gorskih tekov, v Švici pa sem v 
Bielu pretekel tudi 100 km dolg super 
maraton. V Sloveniji sem se udeležil 

6 ur Kališča in lani sem dosegel tretje 
mesto na pokalnem tekmovanju Tek 
treh občin. Med svoj največji uspeh 
pa štejem to, da sem za tek spodbudil 
ženo Božo.«

aleš ojsteršek, Velenje (45 let): »Lani 
sem se prvič podal na tekaške proge. 
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rezultati najhitrejših moških
Milan Županc – 0:28:50
Stanislav Kralj – 0:28:58
Stane Barber – 0:29:04

rezultati najhitrejših žensk
Jožica Šiftar – 0:34:52
Mojca Blatnik – 0:36:32
Boža Meža – 0:36:54

Milan Županc

Začel sem na 10-kilometrskem teku 
v Domžalah in končal s polovičnim 
maratonskim tekom na Ljubljanskem 
maratonu. Vendar sem sklenil, da se 
moram tekov lotiti drugače. Zato sem 
na medicini dela v Ljubljani opravil 
obremenitveni test, s katerim sem 
dobil strokovne napotke – zdaj po 
njih treniram. Nekaj posebnega je 
akcija Moj najhitrejši krog. Tu uživam 
ob dobri organizaciji, v čudovitem 
okolju ter na razgibani in zahtevni 
progi. Tek v skupini mi je omogočil 
izboljševati rezultate. Zdaj dosegam 
čas okrog 36 minut. Všeč mi je, da 
je akcija pripravljena za rekreativce 
in da se je lahko udeleži prav vsak. 
Lani sem se udeležil tudi štafetnega 
teka ob dnevu sv. Barbare, z družino 
pa smo se udeležili Pikine mestne 
avanture.«

Cvetka bilobrk, Ravne na Koro-
škem (62 let): »Tretje leto treniram 
tek skupaj z možem. Prvič sem tekla 
v Rušah na Vetrovem teku, nato 
so prišli na vrsto teki v Radencih, 
Selnici, Slovenski Bistrici, na Muti, 

v Velenju, v Zagorju. Tako meni kot 
tudi drugim tekačem s Koroške in 
drugod je zelo žal, da ni več novole-
tnega teka v Podkraju pri Velenju. Ne 
le odlična organizacija, tudi proga v 
gozdu je bila nekaj čisto posebnega. Je 
pa morda kot nadomestilo dobrodo-
šel Moj najhitrejši krog, ki je krasna 
in lepo organizirana akcija. Zato je 
vedno več tekačev od drugod, celo 
iz Novega mesta se pripeljejo, da se 
lahko primerjajo med seboj.«

rado berlak, Lepa Njiva, Mozirje 
(52 let): »S tekom se ukvarjam že 
petindvajset let in redno sodelujem 
na večjih maratonih. Med največje 

uspehe štejem desetkrat uspešno 
premagan maraton od Celja do 
Logarske doline. Moj najhitrejši krog 
pa je pametna akcija, saj nam skupni 
tek pomeni druženje ter izmenjavo 
izkušenj o treniranju teka na dolge 
proge. Pridem vsako soboto, če le ni 
drugih obveznosti!«

jože žnidar, Velenje (62 let): »S teki 
se ukvarjam zadnja štiri leta, prej 
pa tekaških copat sploh nisem imel. 

V mladosti sem treniral orodno 
telovadbo, po poroki pa sem končal 
z vsemi športnimi aktivnostmi. Že 
kmalu me je pritegnil maraton, doslej 
sem sodeloval na polmaratonih v Lju-
bljani in Radencih, kjer sem dosegel 
najboljši čas okoli 1 ure in 45 minut. 
Tukaj okoli jezer pa sem dosegel že 
čas 34:20, kar pomeni manj kot pet 
minut na kilometer. Upam, da je to 
dober rezultat na progi, ki ima kar 
nekaj težavnih vzponov. Na Barba-
rinem teku v Velenju sem uspešno 
sodeloval v ekipi, ki je štela skupno 
236 let. Poleg teka sem se odločil tudi 
za kolo.«

alenka rabuza, Laško (48 let): »Ta 
velenjski krog mi je izredno všeč, zato 
se ga redno udeležujem. V avtomobil-
skem kampu v Velenju sem predlani 
imela postavljeno prikolico kar celo 
sezono, saj sva z možem triatlonca 
in v Velenju sva imela lepe možnosti 
plavanja, kolesarjenja in teka. Prav 
tako se udeležujeva velenjskega 
triatlona. Zdaj prihajava na Moj 
najhitrejši krog, ker je trasa čudovita. 
Tudi teka sv. Barbare ne izpustiva, saj 
sva člana celjskega športnega kluba, 
ki se množično udeležuje te vse bolj 
številne prireditve.«

Besedilo in fotografije Hinko Jerčič
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Februarja začnemo plesati

Športno društvo Skupine PV za svoje člane organizira začetni in nadaljevalni 
tečaj družabnega plesa pod vodstvom kluba Plesni mojster. tečaj se bo začel 6. 
februarja 2013.
Na začetnem tečaju se tečajniki naučijo osnov in nekaj figur plesov: disco fox, 
polka, ča-ča-ča, jive, angleški in dunajski valček, fokstrot.
Tečaj zajema 8 vaj po 75 minut. Program bo prilagojen predznanju tečajnikov.
začetni tečaj bo ob sredah od 19.00 do 20.15, nadaljevalni, prav tako ob sre-
dah, od 20.15 do 21.30. Tečaj bo v prostorih Gasilskega doma Velenje.
Cena tečaja za člane ŠD Skupine PV je 40 evrov na osebo; prijave zbirajo na 
sedežu društva.
Ples je za marsikoga oblika redne rekreacije in prijetnega druženja, zato ne okle-
vajte in se pridružite plesalcem!

Obvestila Športnega društva SPV

Počitniški smučarski tečaji na Golteh

Športno društvo Skupine PV za svoje člane v času 
zimskih počitnic (od 18. do 22. februarja) na smuči-
šču golte organizira tečaj smučanja in deskanja za 
otroke in odrasle. 
V ceno petdnevnega tečaja so vključeni prevoz, smu-
čarska vozovnica, topel obrok, čaj, nezgodno zavaro-
vanje, sklepni del tečaja s tekmovanjem in podelitvijo 
priznanj. Vsak udeleženec prejme fotografijo skupine. 
Zaščitna čelada je obvezna za otroke do 12. leta.
Organiziran bo prevoz z avtobusom (odhod ob 7.30, 
prihod ob 15.00).
Cena za otroke od 6. do 14. leta je 120 evrov, za od-
rasle 150 evrov. Možnost plačila na dva obroka. Število tečajnikov je omejeno. 
vpis na sedežu športnega društva v ponedeljek, 4. februarja, od 6. ure do 9.30 in od 12. ure do 14.30.
Dodatne informacije dobite pri Športnem društvu, tel. 899 64 24, interna tel. številka 18 20.

Enodnevno smučanje v avstrijskem Goldecku

Športno društvo Skupine PV vabi svoje člane v petek, 
8. februarja, na enodnevno smučanje v avstrijski 
goldeck.
Cena za odrasle je 42 evrov, za mladino (leto rojstva 
od 1994 do 1997) 38 evrov in za otroke (leto rojstva 
od 1998 do 2006) 30 evrov.
Cena vključuje avtobusni prevoz (odhod ob 5.30 
izpred upravne zgradbe NOP), smučarsko vozovnico, 
osnovno zavarovanje in organizacijo izleta.
Vsak udeleženec mora pripraviti 5 evrov za key card, 
ki ga je treba plačati na smučišču; denar prejme nazaj, 
če vrne nepoškodovani key card.
Doplačilo za zavarovanje Coris je 3,50 evra.
Prijave na sedežu šd do ponedeljka, 4. februarja, oziroma do zasedbe mest. 
Pri prijavi morate obvezno predložiti svoj EMŠO.
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Vabljeni v Planinsko sekcijo Premogovnik
Planinska sekcija Premogovnik vabi vse ljubitelje 
planin in narave, da se ji pridružite, saj članstvo v 
Planinski zvezi Slovenije prinaša številne prednosti in 
ugodnosti.
Članarino za leto 2013 lahko plačate do konca 
februarja pri Romani Podvratnik ali Francu Maršnja-
ku, in sicer:
•	 vsak ponedeljek od 17.00 do 19.00 v pisarni Pla-

ninskega društva Velenje ali od 19.15 do 19.30 v 
telovadnici Šolskega centra Velenje;

•	 vsak četrtek od 13.00 do 15.00 v pisarni Športnega 
društva SPV;

•	 na prvem izletu Planinske sekcije Premogovnik.

Člani planinskih društev, združenih v Planinski zvezi Slovenije, so aktivna skupnost obiskovalcev planin in 
narave, ki si želi v vseh letnih časih in razmerah odgovorno gojiti planinstvo, izlete v gore in na območja večnega 
snega in ledenikov, spoznavati naravo, hojo s krpljami, turno smučanje, alpinizem v vseh razmerah, plezanje 
preko zaledenelih slapov, pri tem pa zanamcem ohraniti prvobitno planinsko pokrajino.
Informacije na 899 61 49 ali interni številki 41 49.

Planinska sekcija PV

Izleti 2013 – se vidimo kje v hribih
zap. št. datum izlet višina tura nosilec akcije

1. 19. 1. 2013 Savinjska planinska pot – Gozdnik ali Koroška planinska pot L Tomi Praprotnik

2. 10. 2. 2013 Savinjska planinska pot – Kamnik ali Koroška planinska pot L Tomi Praprotnik

3. 30. 3. 2013 Staničev pohod 812 L Franc Maršnjak

4. 13. 4. 2013 Snežnik 1796 L Tomi Praprotnik

5. 26. 5. 2013 Viševnik, Draški vrh, Studorski Preval 2243 Z Franc Maršnjak

6. 15. 6. 2013 Pohod bosih L Bertelovič Matej

7. 22. 6. 2013 Krn 2244 L Franc Maršnjak

8. 20. 7. 2013 Škrlatica (2 dni) 2740 ZZ Tomi Praprotnik

9. 24. 8. 2013 Lienški dolomiti (2 dni) 2772 ZZ in L Milan Domitrovič

10. 22. 9. 2013 Krma, Debela peč, Pokljuka 2014 L Franc Maršnjak

11. 5. 10. 2013 SPP Vojsko–Čaven 1495 L Franc Maršnjak

12. 27. 10. 2013 Ratitovec 1678 L Tomi Praprotnik

13. 17. 11. 2013 neznano L Zinka Ribic

14. 8. 12. 2013 Koroška planinska pot L Tomi Praprotnik

15. 26. 12. 2013 Štefanov pohod L Tomi Praprotnik



50

TRETJI POLČAS

Popestritev pouka v Šolskem 
centru Slovenj Gradec
Komaj smo dobro vstopili v leto 2013, že so pred prihodnji-
mi dijaki in študenti ter njihovimi starši pomembne odlo-
čitve o nadaljevanju izobraževanja, pred učitelji pa priprave 
na novo šolsko leto. Informativna dneva, na katerih se 
bodo vsi, ki jih zanima, lahko izčrpno informirali, bosta 
15. in 16. februarja 2013 v vseh štirih šolah slovenjgraške-
ga centra, in sicer gimnaziji, srednji šoli slovenj gradec 
in Muta, srednji zdravstveni šoli ter višji strokovni šoli. 
Mladi lahko poleg gimnazijskega programa izbirajo med 
vrsto izobraževalnih programov za poklice; naj omenimo 
le nekatere: mizar, trgovec, gastronom/hotelir, vzgojitelj, 
bolničar ter zdravstveni, ekonomski, turistični in okoljevar-
stveni tehnik.
Po končani srednji šoli lahko mladi nadaljujejo šolanje kar 
na naši slovenjgraški višji šoli, in sicer za poklic poslovni 
sekretar in ekonomist. V letu 2012 je šola prejela dve pri-
znanji, in sicer Q-VIZ 2012, ki označuje vzgojno-izobraže-
valne zavode z družbeno odgovorno vizijo, ter priznanje za 
3. mesto Jabolko kakovosti za projekte v programu Vseži-
vljenjsko učenje 2012.
Na šolah tečejo številni projekti, ki popestrijo učenje in 
omogočajo pridobivanje novih izkušenj. Javnosti je dobro 
znano Gimnazijsko kulturno društvo SPUNK, izjemno ak-

www.sc-sg.si
(02) 884 65 00

Perspektivni poklici Prijazna šola Razgibane šolske dejavnosti

 

SREDNJA ŠOLA 
SLOVENJ GRADEC IN MUTA
• EKONOMSKI TEHNIK
• TRGOVEC

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA
• ZDRAVSTVENA NEGA
• BOLNIČAR - NEGOVALEC

• GASTRONOMSKE IN HOTELSKE 
   STORITVE
• GASTRONOMIJA IN TURIZEM
• OBDELOVALEC LESA
• MIZAR
• PREDŠOLSKA VZGOJA
• OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

GIMNAZIJA
• SPLOŠNA GIMNAZIJA 

INFORMATIVNI DAN: 15. in 16. februarja 2013

Šolski center Slovenj Gradec razpolaga z dobrimi 
razmerami za učenje in s sodobno učno tehnologijo. 
Pedagogi svojo odličnost dokazujejo s številnimi dr-
žavnimi priznanji, ki jih pod njihovim mentorstvom 
prejemajo dijaki. 

tiven pa je tudi pevski zbor MISMOMI. Šole se vključujejo 
v mednarodne projekte, v okviru katerih dijaki, študenti in 
zaposleni obiščejo podobne šole v Evropi (v Italiji, Nemčiji, 
na Finskem ...) in na Japonskem; seveda pa jih tudi gostijo 
pri nas, ko jim prijatelji vrnejo obisk. 
Celo leto potekajo različne športne aktivnosti ter strokov-
ne ekskurzije doma in v tujini. Tisti z novinarsko žilico se 
lahko preizkusijo pri nastajanju novih številk časopisov, 
drugi z delom na zelenjavnem in zeliščnem vrtu ali s skrbjo 
za ohranjanje narave. Vsako leto organiziramo tudi tek 
zdravja. Potekajo dobrodelne dejavnosti, projekti v okviru 
učnih firm, sodelujemo pa tudi z vrtci in drugimi javnimi 
ustanovami. O vseh teh in še številnih drugih raznovrstnih 
dejavnostih lahko izveste več na spletni strani Šolskega 
centra Slovenj Gradec. 
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Urgentni ultrazvok bo lahko pomagal Službi nujne medi-
cinske pomoči v ambulanti in na terenu rešiti življenja z 
boljšo diagnostiko v primeru zastoja srca, motnjah krčlji-
vosti srca pri obravnavi pacientov s srčnim infarktom, pri 
razpoznavi vzroka šokiranih pacientov, pri poškodovancih 
s poškodbo prsnega koša, trebuha …
koncert bo 17. februarja 2013 ob 16. uri v dvorani več-
namenskega doma v vinski gori.
Nastopajoči izvajalci: Skupina Ave, Uroš Perič in Bluenote 
Quartet, Brigita Šuler, Viktorija, Mili, Dejan Vunjak, An-

Vabljeni na dobrodelni koncert
V zahvalo za pomoč Zdravstvenega doma Velenje koronarnim bolnikom in zavedajoč se potreb po 
nujni medicinski pomoči v Šaleški dolini in širše organizira Šaleški koronarni klub Velenje (ŠKK), v 
sodelovanju z Odborom za pomoč občankam in občanom MO Velenje, humanitarni Koncert za nakup 
urgentnega ultrazvoka za Službo nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Velenje v predračun-
ski vrednosti 31.000 evrov.

sambel Spev, Ansambel Golte, Ansambel Saša Avsenika, 
Korado & Franci, Ansambel Podkrajski fantje, Ansambel 
Zreška pomlad, Ansambel Spomini, Ansambel Vikend, 
Gadi, Vera in Originali ter humorist Pohorski klatež.
Predprodaja vstopnic po 15 evrov od 10. januarja 2013 
dalje na prodajnih mestih: Dom kulture Velenje, TIC Vele-
nje, Gostišče Hren v Vinski Gori in pri Sindikatu PV.

Prosimo, da donacije nakažete na poslovni račun pri 
nlb, številka: Iban sI56 0242 6025 7094 281, sklic: 00 
17022013.

Upokojenci, vabljeni na Golte!
Klub upokojencev organizira v četrtek, 14. februarja, 
rekreativno smučanje na Golteh. S seboj prinesite izkaznico 
Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje. Zbrali 
se bomo med 7.30 in 8.30 v Žekovcu. Za vas smo pripravili 
dopoldansko smučarsko karto in malico z napitkom. Po 
želji boste lahko sodelovali na tekmi v veleslalomu, ki se bo 
začela ob 10. uri na progi Lahovnica.

Članarina
Letna članarina za Klub upokojencev je 5 evrov. Članarina 
za upokojenca PV, ki vključuje ugodnosti Športnega društva 
Skupine PV, je 25 evrov, za partnerja in otroke pa 50 evrov. 
Članarino lahko poravnate v klubski pisarni vsako sredo 
od 9. do 11. ure do občnega zbora, ki bo predvidoma zadnji 
teden v marcu.

Obvestila Kluba upokojencev PV
KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

Krvodajalske akcije v letu 2013
21. 3. Šmartno ob Paki Splošna bolnišnica Celje
22. 3. Ravne pri Šoštanju Univerzitetni klinični center Maribor
2. 4. Velenje Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
3. 4. Velenje Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
4. 4. Velenje Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
5. 4. Velenje Univerzitetni klinični center Maribor
5. 6. Lokovica Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
10. 7. Velenje Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
11. 7. Velenje Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
12. 7. Velenje Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
11. 10. Ravne pri Šoštanju Univerzitetni klinični center Maribor
26. 11. Velenje Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
27. 11. Velenje Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
28. 11. Velenje Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
29. 11. Velenje Univerzitetni klinični center Maribor

Način obveščanja
Obvestila Kluba upoko-
jencev lahko spremljate na 
spletni strani www.rlv.si 
(Premogovnik Velenje/De-
javnosti/Kadrovsko-splošno področje/Družbena odgovor-
nost/Društva/Klub upokojencev), na brezplačnem odziv-
niku 080 98 93 in na oglasni deski na Rudarski 6 v Velenju. 
V času uradnih ur, vsako sredo med 9. in 11. uro, nas lahko 
pokličete na telefon 03 898 2140.

Vabilo ljubiteljem pohodništva 
V torek, 12. februarja, vabljeni na pohod po okolici Velenja. 
Kot smo se dogovorili v decembru, se dobimo ob 8. uri na 
Avtobusnem postajališču v Velenju. Bodite primerno obuti 
in oblečeni.
V primeru padavin bomo pohod prestavili za en teden – na 
19. februar ob isti uri.
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Za valentinovo z vražjimi spodnjicami 

na vražje smučišče Golte

 in na Valentinov meni z vražjim 

presenečenjem v Vilo Široko

Kmalu bo prišel čas srčnih objemov ob praznovanju valentinovega. Naj bo ta čas namenjen tkanju medosebnih vezi, 
poln nasmehov in sproščenega razpoloženja. Tu smo, da uresničujemo vaše želje. Tu smo – za vas.

Z veseljem bomo poskrbeli, da bo letošnji praznik zaljubljencev za vas in vaše najbližje eden izmed nepozabnih. 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na Golteh v petek, 8. februarja 2013, ob 13. uri, da vam bomo 
z modno revijo predstavili novosti blagovne znamke Módeo in najnovejše vražje spodnjice z valentinovimi 
motivi. Vedite, da so rudarske spodnjice za moške in ženske ali »vražje gate« postale najbolj iskane spodnjice v 
slovenskem prostoru.

Trenutkov, ko lahko nekomu pokažemo svojo naklonjenost, ni nikoli preveč. Presenetite svojo ljubljeno osebo in jo 
povabite na Golte ali v Vilo Široko na Valentinov meni z vražjim presenečenjem.

Valentinov meni 

z vražjim presenečenjem

cena:

28 evrov 

na osebo
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Prodaja spodnjic HTZ z Valentinovimi motivi že poteka na spletni strani                                                                                                        .www.vrazjegate.si

Vila Široko vabi na 
Valentinov meni z vražjim presenečenjem 
Ljubezen gre skozi želodec, zato vas bomo od četrtka, 14. februarja, do sobote, 16. 

februarja, razvajali s hrano, ki velja za afrodiziak. Ob dobri hrani in kozarčku rujnega 
boste ponovno začutili metuljčke. Pokličite v Vilo Široko (5881 030 ali 051 344 725) 

in si še pravi čas rezervirajte mizo – čaka vas vražje presenečenje.

Vabljeni na Vražji Valentinov 
vikend na Golteh 

Če ste zaljubljeni, je vsak dan valentinovo. Lesk v očeh, 
zaljubljeni pogledi, nežni dotiki, božanja ... vse to in 

še več si s svojo najdražjo osebo privoščite za praznik 
zaljubljencev v Hotelu Golte****. Pripravili smo Vražji 
paket za zaljubljence (15. 2.–17. 2. 2013: polpenzion v 
dvoposteljni sobi Hotela Golte****, 1-krat romantična 
večerja v soju sveč, 1-krat večerja v ála cart restavraciji, 

čokoladna tortica in penina v sobi, 2-krat razvajanje 
v wellnessu Hotela Golte****, 1-krat „Valentinova 

aromatična masaža“ (20 min), pozen odhod do 13.00, 
1-krat »welcome back voucher« v vrednosti 7 evrov, 

prevoz z nihalko, parkirišče, internet – WiFi, 30-odstotni 
popust na celodnevne smučarske vozovnice).

Cena: 139 evrov na osebo

Prijave in informacije na 03/8391100 ali na              
golte-recepcija@golte.si 

Od četrtka, 14. februarja, do nedelje, 17. februarja, na 
vas čakajo še tele vražje ugodnosti:

•	 celodnevna smučarska vozovnica in vražje 
spodnjice za 31 evrov;

•	 Valentinom in Valentinam priznamo ob 
nakupu smučarske vozovnice ali vražjih 
spodnjic 30-odstotni popust;

•	 tistim, ki imate rojstni dan od 14. do 17. 
februarja, podarimo ob nakupu celodnevne 
smučarske vozovnice vražje spodnjice.

Ne pozabite – Golte, visoko nad problemi,                       
ni grehov, ni skrbi – ni da ni!

Valentinov meni 

z vražjim presenečenjem
 

zloženka iz orjaškega lignja s provansalsko zelenjavo
domača jelenova pašteta s čebulno-brusnično marmelado

Valentinova juha s cekini sreče

svinjska ribica v ovoju panonskih semen
v omaki bria

tartufov pire, zelenjavni mozaik
sestavljena solata

afrodizijak mouse z mango omako
zaljubljena strnjenka s sadjem

vražje presenečenje

cena:

28 evrov 

na osebo
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zaHvala

5. novembra 2012 so po Sloveniji divjali poplave in plazovi. Nam je ta naravna katastro-
fa povzročila ogromno materialne škode in psihičnega trpljenja, saj smo v nekaj minu-
tah ostali brez vsega. Ostali smo brez doma, ki je nekaj najpomembnejšega v življenju, 
ob tem, da si je morala moja partnerka kar dvakrat reševati življenje. Najprej je po vseh 
štirih komajda ubežala plazu, nato pa z velikim tveganjem prebrodila zelo deroč potok 
Suha, ki je sicer majhen hudournik, takrat pa je bilo videti, kot bi mimo nas tekla reka 
Savinja. Ob mojem prihodu domov je bilo, kot bi prišel v grozljivko – v spodnjem delu 
hiše je bilo uničeno praktično vse, polno je bilo blata in vode. 

Ob tej hudi naravni nesreči so mi na pomoč priskočili vsi najbližji, sorodniki, gasilci, 
vojaki, sosedje, prijatelji, znanci, sodelavci … Vsakdo je pomagal, kolikor je lahko, in za 
vsako pomoč smo vsem zelo hvaležni. 
Zahvaljujem se Premogovniku Velenje, Sindikatu Premogovnika Velenje, bližnjim 
sodelavcem in vsem drugim v podjetju, ki so mi pomagali. Premogovnik Velenje nam 
je že naredil geološko-geomehansko mnenje in upam, da bo lahko pripravil tudi projekt 
sanacije plazu za našo hišo, vse je pač odvisno od države in Občine Rečica ob Savinji. 
Še enkrat vsem, ki ste mi ob tej naravni nesreči kakorkoli pomagali in mi še pomagate, 
iskreno in iz srca najlepša hvala!

Boštjan Tanšek
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PSC PRAPROTNIK d.o.o., 
Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

Superb Combi Family 2,0 TDI

NIZKA CENA

VISOK PRESTIŽ

Specifična poraba 
goriva in izpusti CO2: 
5,5 l/100 km in 145 g/km.

www.škoda.si

SkodaFS2013Superb PraprotnikRudar132x187 V01.indd   1 1/16/13   12:54 PM

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega očeta 

Martina ledinka 
se iskreno zahvaljujem sodelav-
cem v Strojni službi OUTN J2 
HTZ Velenje za izrečena sožalja 
in darovane sveče. Hvala sin-
dikatu PV in HTZ za darovano 
cvetje, za oporo na dan pogre-
ba, častni straži, praporščakom, 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje za 
odigrane žalostinke, sodelavcu 
za odigrano Tišino in ganljive 
besede slovesa Dragu Kolarju.
Hvala vsem, ki ste mojega očeta 
pospremili na njegovi zadnji 
poti.

  vsi njegovi in sin Martin z 
družino

zaHvala
Ob izgubi moža, očeta in dedka 

štefana stanka 
se zahvaljujemo kolektivu 
Premogovnika Velenje za izka-
zano čast ob zadnjem slovesu. 
Iskrena hvala častni straži in 
članom Pihalnega orkestra Pre-
mogovnika Velenje za odigrane 
žalostinke. Hvala za besede 
slovesa in darovano cvetje.

žena Bernarda, sinova Darko in 
Jože z družinama

zaHvala
Za vedno nas je zapustil  

Matija žolger, 
rudarski upokojenec
Iskreno se zahvaljujemo vsem 
prijateljem, znancem, nekda-
njim sodelavcem za izrečeno 
sožalje, podarjene sveče in 
cvetje.
Še posebej se zahvaljujemo 
Premogovniku Velenje za 
častno stražo, rudarsko godbo 
in govor.

žena Ida s hčerkama 
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PRIPRAVA NA 
KATERO SE 

NAVIJA PREJA, 
VRV ALI ŽICA

KLAS PRI 
OVSU IN 
PROSU

ENRICO
CARUSO

ZELO REDKA 
PROZORNA 
TKANINA 

ZA POVOJE

DOLORES 
IBARRURI

PRIPOVED O 
BOGOVIH

HRVAŠKI 
PETROL

OTOK V PER-
ZIJ. ZALIVU

Nagradna križanka 
Htz velenje
Geslo napišite na dopisnico in jo 
pošljite do 15. februarja 2013 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade.

AMERIŠKI 
REŽISER BUR-
TON (PLANET 

OPIC)

VRSTA 
PAVIJANA

BOJAN 
STUPIC

NERESEN 
LJUBEZENSKI 

ODNOS

MESTO V 
BELGIJI OB 

REKI DENDER

AMERIŠKI 
PISATELJ 
ASIMOV

TRETJI POLČAS

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 11/2012, je geslo: »GEODETSKE STORITVE PV INVEST«.
Nagrajenci so: Marjana Vujat, Šoštanj, Marjan Usar, Velenje, Irena Maršnjak, Velenje. 
O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. Čestitamo!

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN

STANOVANJA

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2004
Velikost: 84 m2

Etaža: 10/10
Cena: 89.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Desni breg
Zgrajeno: 1978
Velikost: 79 m2

Etaža: 4/5
Cena: 75.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Polzela
Zgrajeno: 1980
Velikost: 78 m2

Etaža: 2/5
Cena: 85.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Cesta talcev
Zgrajeno: 1975
Velikost: 90 m2

Etaža: 4/5
Cena: 85.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje, center
Adaptirano: 2005
Velikost: 44 m2

Etaža: 3/5
Cena: 50.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koželjskega
Adaptirano: 2006
Velikost: 65 m2

Etaža: 5/5
Cena: 73.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šercerjeva
Adaptirano: 2008
Velikost: 84 m2

Etaža: VP
Cena: 89.000 EUR

2,5-SOBNO
Lokacija: Šalek
Zgrajeno: 1986
Velikost: 64 m2

Etaža: 5/8
Cena: 65.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2000
Velikost: 57 m2

Etaža: 6/8
Cena: 69.000 EUR

1-SOBNO
Lokacija: Kope
Zgrajeno: 1986
Velikost: 35 m2

Etaža: 2/2
Cena: 53.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva
Zgrajeno: 1961
Velikost: 66 m2

Etaža: 4/10
Cena: 68.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Desni breg
Zgrajeno: 1963
Velikost: 109 m2

Etaža: 2
Cena: 100.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Goriška
Zgrajeno: 1978
Velikost: 62 m2

Etaža: 5/5
Cena: 58.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kardeljev trg
Zgrajeno: 1981
Velikost: 86 m2

Etaža: 12/14
Cena: 83.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Jenkova cesta,
Adaptirano: 2010
Velikost: 52 m2

Etaža: 9/9
Cena: 52.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koželjskega ulica,
Zgrajeno: 1978
Velikost: 97 m2

Etaža: 4/14
Cena: 92.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
Desni breg
Obnovljeno: 2006
Velikost: 80 m2

Etaža: 4/5
Cena: 75.000 EUR

2,5-SOBNO
Lokacija: Šalek
Zgrajeno: 1986
Velikost: 64 m2

Etaža: 5/8
Cena: 65.000 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 334.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Konovo
Adaptirana: 2004
Velikost: 70 m2

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Andraž,
Zgrajena: 1993
Velikost: 220 m2

Velikost parcele:
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj,
Primorska cesta
Zgrajena: 1967
Velikost: 165 m2

Velikost parcele:
220 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirana: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele:
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Gorenje
Adaptirana: 2010
Velikost: 148 m2

Velikost parcele:
446 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
za gradom
Adaptirana: 2008
Velikost: 388 m2

Velikost parc.:
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Pesje
Adaptirana: 2008
Velikost: 236 m2

Velikost parc.: 655 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 260.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Nazarje
Zgrajena: 1925
Velikost: 120 m2

Velikost parcele:
826 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 50.000 EUR

DVOJČEK
Lokacija: Velenje, Lipa
Zgrajena: 1985
Velikost: 326 m2

Velikost parcele:
451 m2

Etažnost: K + P + N + M
Cena: 280.000 EUR

DVOJČEK
Lokacija: Velenje, 
Cesta IX
Adaptirana: 2000
Velikost: 226 m2

Velikost parcele:
760 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 280.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1979
Velikost: 400 m2

Velikost parc.: 606 m2

Etažnost: K + P + N
Cena: 175.000 EUR

SAMOSTOJNA 
Lokacija: Veliki vrh,
Paška vas
Zgrajena: 2012
Velikost: 100 m2

Velikost parc.: 1300 m2

Etažnost: P + N
Cena: 140.000 EUR

SAMOSTOJNA 
Lokacija: Savinjska,
Rečica ob Savinji
Zgrajena: 2004
Velikost: 259 m2

Velikost parc.: 1.600 m2

Etažnost: P + N
Cena: 250.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Metleče
Adaptirana: 2006
Velikost: 45 m2

Velikost parc.: 500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 75.000 EUR

PARCELE

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

Cena: 59.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA Z
VIKENDOM
Lokacija: Gorenje, Gneč
Velikost: 887 m2

Cena: 65.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje, 
Hrastovec
Velikost: 1.093 m2

Cena: 45.000 EUR

ZAZIDLJIVA Z
GRADBENIM D.
Lokacija: Šoštanj, 
Ravne
Velikost: 659 m2

Cena: 40.000 EUR

POSLOVNI
PROSTORI

TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Velenje,
Desni breg
Zgrajena: 1978
Velikost: 96 m2

Etažnost: pritličje
Cena: 100.000 EUR

TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Gorenje
Zgrajena: 1949
Velikost: 91 m2

Etažnost: pritličje
Cena: 50.000 EUR

TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Velenje,
Prešernova
Zgrajena: 1972
Velikost: 91 m2

Etažnost: pritličje
Cena: 95.000 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.


