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UVODNIK

Za nami je skoraj štirinajst desetletij 
premogovništva v Šaleški dolini, skoraj 
140 let, ko je premog zaznamoval 
življenja ter sanje številnih generacij 
rudarjev in njihovih družin, mesta in 
celotne regije. Za nami je obdobje, ki 
je vsrkavalo vase energijo rudarjev ter 
iz njihovih želja in prizadevanj ustvari-
lo to, kar imamo danes.
V Premogovniku Velenje smo ponosni 
na svojo zgodovino, na vrednote, ki jih 
nosimo v sebi, ponosni smo na dosež-
ke, na svoje zaposlene ter na opravlje-
no delo. Knapovska trma je v našem 
značaju. Ko je najtežje, smo najboljši, 
in ko smo enotni, smo najmočnejši. To 
smo dokazali tudi v letu od zadnjega 
praznovanja dneva rudarjev do danes.
Ko je lani septembra prišlo do okvare 
na izvoznem stroju GHH, smo hitro, 
učinkovito in z vso strokovnostjo takoj 
pristopili k reševanju zastoja. Ker se 
je izkazalo, da je okvara resnejša in 
terja več časa, smo izpadle delovne dni 
nadomestili z delovnimi sobotami. 
V zadnjih decembrskih dneh smo 
konec lanskega leta dosegli odlične 
rezultate – okrog 24.000 ton dnevne 
proizvodnje, 18. decembra celo 26.444 
ton. V januarju 2014 je bila dosežena 
najvišja mesečna proizvodnja v času 
od decembra 2008, in sicer v višini 
510.358 ton.
V jami so v zaključni fazi obsežna 

montažna dela pri montaži glavnega 
odvoza iz CD-področja (traka 1CD in 
2CD). V času od lanskega do leto-
šnjega junija smo izvedli tri montaže 
odkopne opreme. Oprema je bila 
montirana  na odkopih E in C na etaži 
k.-65 v jami Pesje  in na odkopu CD1, 
ki je v zaključni fazi. V tem času smo 
izvedli demontažo odkopne opreme 
na treh odkopih. To smo izvedli na 
odkopih E in B na etaži k.-65 v jami 
Pesje in na odkopu G3C v jami Prelo-
ge severno krilo.
Za potrebe odkopavanja odkopa CD1 
izvajamo likvidacijo prog po kadunji, 
ki so izdelane z AB-paneli. Zahtevni 
rudarsko-geološki pogoji in pojavi 
stebrnih udarov zahtevajo veliko mero 
ukrepov za varno delo in znatno več 
aktivnosti pri obnovi posameznih 
jamskih objektov. To je tudi glavni 
vzrok za kasnejše vključevanje odkopa 
CD1 v obratovanje in za kasnejše 
vključevanje priprave bodočega odko-
pa E na etaži k.-80 v jami Pesje.
Vsem, ki sodelujete in ste sodelovali 
pri zahtevnih delih, se zahvaljujem za 
angažiranje in ves trud, ki ga vlagate. 
Razmere v jami so izjemno zahtevne, 
vendar obvladljive. Še precej bolj so 
zahtevni časi, ki so pred nami. Temu, 
kar doživljamo danes, lahko rečemo 
kriza, vendar bomo tudi to obdobje 
s skupnimi močmi in cilji premagali. 
Vsem tistim, ki v zadnjem času okrog 
nas sejejo le negativizem, sporočamo, 
da nas tudi sedanji, izjemno težak 
položaj ne bo zaustavil – saj znamo, 
zmoremo in hočemo. 
V teh časih – bolj kot kadarkoli – 
potrebujemo složnost in pripravljenost 
videti dlje od svojega lastnega praga. 
Skrajni čas je, da premislimo o nujno 
potrebnih spremembah in da se jih 
tudi lotimo. Smo v položaju, ko bomo 
s svojim ravnanjem nagnili tehtni-
co svoje prihodnosti. Kam se bo ta 
prevesila, je odvisno od nas. Zavedati 
se moramo, da mora drevo najprej v 
globino, da bi lahko šlo v višino.
Na tej točki se moramo nehati ozirati v 
preteklost in razmišljati o tem, kako je 

bilo vse drugače, boljše, nehati mora-
mo iskati krivce, saj to ni naša naloga, 
ampak naloga pristojnih institucij. Vse 
sile moramo zdaj usmeriti v reševa-
nje likvidnostnih težav in ne smemo 
zgubljati energije, ki jo bomo še kako 
potrebovali, z razmišljanjem, česa vse-
ga se ne da narediti. Zdaj nam mora 
biti poglavitna misel ta, kaj vse lahko 
naredimo, da bomo izboljšali položaj, 
v katerem smo, in kako iz njega pote-
gniti najboljše. Kaj vse lahko naredim 
jaz, ti, vsak zaposleni, da bomo spet 
zaplavali nad vodo? Če bo vsak od nas 
razmišljal, da se ne da nič narediti, 
da se nismo pripravljeni odpovedati 
nobeni ugodnosti, obstaja možnost, da 
kmalu ne bomo imeli nobene več, pa 
tudi podjetja ne.
Tudi v preteklosti se je Premogovnik 
že srečeval s težavami, a nas niso usta-
vile ne zahtevne razmere v proizvo-
dnji, ne aktualna politična dogajanja 
in ne težak gospodarski položaj, zato 
verjamem, da smo sposobni tudi to-
krat sprejeti izzive, ki so pred nami.
Čaka nas še veliko dela. Pri tem se 
zaveda(j)mo, da misel »tega ne zmo-
rem« še nikdar ni obrodila ničesar, 
misel »poskusil bom« pa je lahko 
ustvarila tudi čudeže. In da trud izroči 
svojo nagrado šele potem, ko se človek 
noče vdati. Ne klonimo pod težo bre-
men, saj zmagovalec ni tisti, ki vedno 
zmaga in nikoli ne pade. Zmagovalec 
je tisti, ki nikdar ne odneha in zmeraj 
vstane.
Naj nas ta misel povezuje tudi ob 
praznovanju našega rudarskega 
praznika, ki ga bomo slavili v četrtek, 
3. julija 2014. Že 54. Skok čez kožo bo 
priložnost za druženje, obujanje naših 
tradicionalnih vrednot in optimizem.
Vsem zaposlenim v Skupini Premo-
govnik Velenje se iskreno zahvaljujem 
za ves trud, prizadevanja in doprinos 
podjetju, želim varno in uspešno delo 
ter vam iskreno čestitam ob rudar-
skem prazniku. 
SREČNO!

Ivan Pohorec, predsednik Uprave 
Premogovnika Velenje

Drevo mora najprej v globino, 
da bi lahko šlo v višino



44

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Vgradnja dodatnih pogonov 
na visečo dizel lokomotivo
V jami Premogovnika Velenje viseče dizel lokomotive (VDL) uporabljamo že več kot 30 let, saj sta 
bili prvi dve kupljeni na začetku osemdesetih let minulega stoletja. Proizvajalec lokomotiv je bila 
firma Scharff, pri kateri so bile kupljene tudi vse prihodnje lokomotive. V vseh teh letih je v Premo-
govniku obratovalo skupaj 23 visečih dizel lokomotiv, označenih z zaporednimi številkami od 1 do 
23. Zdaj v Premogovniku obratuje 10 lokomotiv.

Uvedba VDL v jame PV je pomenila 
pravo revolucijo pri izvajanju procesa 
transporta, ki je do takrat potekal 
predvsem po talnih tirih s talnimi 
akumulatorskimi lokomotivami, s 
pomočjo vitlov in ročno. Za oddalje-
nejša območja jame je bil v uporabi 
tudi transport po enotirni viseči progi 
s pomočjo brezkončne vrvi – Becorit. 
Takšen način transporta je bil poča-
sen, neučinkovit in je zahteval veliko 
fizičnega dela, saj je bilo potrebnih 
veliko operacij, preden je tovor 
prispel na želeno lokacijo. S pomočjo 
VDL pa je mogoče tovor prepeljati z 
ene lokacije na drugo v najkrajšem 
možnem času. Danes si delovanja 
jame brez uporabe VDL ne zna nihče 
več predstavljati.

VDL nekoč
Prve VDL so bile sestavljene iz po-

gonskega stroja, treh parov pogon-
skih koles in treh dvižnih gredi z 
nosilnostjo 4,5 tone. En par pogon-
skih koles pomeni en pogon, torej so 
imele prve lokomotive tri pogone. Vsi 
pari pogonskih koles so bili namešče-
ni pri pogonskem stroju, zato je bilo 
treba VDL zmeraj obračati tako, da je 
bil pri vožnji v strmino pogonski stroj 
na začetku kompozicije. To je včasih 
povzročalo težavo, saj je bilo treba 
urediti posebna mesta za obračanje 
– obračališča. S takšno lokomotivo 
je bilo možno prepeljati ves material 
in vso opremo, ki je bila v tistih časih 
v uporabi v jami. S posodabljanjem 
rudnika in z uvajanjem zmogljivejše 
opreme za pridobivanje in transport 
premoga so postajali gabariti le-te vse 
večji in težji. Potrebi po zmogljivejših 
lokomotivah se je prilagodila tudi 
firma Scharff z izdelavo lokomotive s 

štirimi pogoni – dva sta bila razpore-
jena pri pogonskem stroju, druga dva 
pa na koncu kompozicije. Dodana je 
bila še ena dvižna gred z nosilnostjo 
6 ton za prevoz težjih bremen. To je 
zadoščalo za normalen transport.

Z novo odkopno 
tehnologijo močnejše VDL
Prve resnejše težave so se pojavile 
pri transportu odkopne opreme za 
odkope na G-ploščah. Transportna 
trasa za dostavo je bila v jamskih 
progah z velikimi nakloni in zelo 
dolga, zato smo imeli kar nekaj težav 
pri transportu. Lokomotiv nismo 
mogli maksimalno obremeniti, saj 
so imele glede na nosilnost vgrajenih 
dvižnih gredi premajhno vlečno silo. 
Zaradi tega je prihajalo do poškodb 
viseče tračne proge in tekalnih delov 
dvižnih gredi. To je povzročalo velike 
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S predelano lokomotivo smo 
dosegli maksimalno možno 
kapaciteto prepeljanega tovora 
z eno VDL. Proizvajalec Scharff 
ima v svojem standardnem 
programu tudi močnejše loko-
motive z več pogoni, vendar 
smo v PV omejeni z nosilno-
stjo elementov viseče tračne 
proge in nosilnostjo ločnega 
podporja, na katerega je proga 
obešena. V primeru nadaljnjega 
povečevanja teže bremen, ki se 
prevažajo, bi morali zamenjati 
elemente viseče tračne proge 
in tip ločnega podporja, kar 
predstavlja velik strošek.

težave pri izpolnjevanju načrtovanih 
rokov dostave, kar je bilo še najbolj 
izrazito ob transportu opreme pri 
montaži in demontaži odkopa G3/C. 
Ugotovili smo, da potrebujemo moč-
nejšo lokomotivo. 

Rešitev so lokomotive s 
šestimi pogoni
Predstavniki Premogovnika smo 
aprila lani obiskali firmo Scharff, kjer 
smo videli lokomotive s šestimi pogo-
ni. To je njihova standardna izvedba 
lokomotiv. Ko smo jih seznanili s 
svojimi težavami in zahtevami po 
zmogljivejših lokomotivah, so nam 
predlagali izvedbo VDL po sistemu 
2 + 2 + 2. To pomeni VDL s šesti-
mi pogoni, ki so razporejeni tako, 
da sta dva pogona pri pogonskem 
stroju, dva na sredini kompozicije 
in dva na koncu. Pri tem je možno 
par pogonskih koles na sredini po 
potrebi vklapljati ali izklapljati iz 
vozne kabine. Dogovorili smo se, 
da poskusno predelamo eno svojo 
lokomotivo tako, kot so predlagali, in 
v nadaljevanju nabavimo še eno novo 
lokomotivo z že vgrajenimi šestimi 
pogoni. Za predelavo naše smo na-
bavili set za predelavo, ki je vseboval 
krmilne ventile za vklop dodatnih 
pogonov, hidravlične komponente 
in programsko-krmilno opremo. 
Dodatna para pogonskih koles smo 
vzeli iz lokomotive, ki je bila odpi-
sana. Odločili smo se, da predelamo 
najmlajšo lokomotivo – VDL23. Pri 
predelavi so sodelovali predstavnika 

Konstitutivna seja Nadzornega sveta 
Premogovnika Velenje
Na konstitutivni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je bila v 
sejni sobi upravne stavbe podjetja v torek, 3. junija 2014, je bil za predse-
dnika Nadzornega sveta imenovan Jože Kaligaro, za njegovega namestni-
ka mag. Klemen Potisek in za predstavnika zaposlenih v Premogovniku 
Velenje Bojan Brcar. Vsi trije člani so v Nadzorni svet imenovani za 
štiriletno mandatno obdobje, mandat jim je začel teči s 4. 6. 2014.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z likvidnostno situacijo Premogovnika 
Velenje in Skupine PV ter načrtom finančnega in poslovnega prestruk-
turiranja celotne Skupine Premogovnik Velenje.

serviserja proizvajalca, tehnologa za 
VDL (elektro in strojni) in vzdrževal-
ci VDL. Proizvajalec je zagotovil vso 
potrebno tehnično dokumentacijo 
in material za predelavo ter izdal 
certifikat za predelano lokomotivo. V 
Jamskem transportu Premogovnika 
smo izdelali navodila za obratovanje 
lokomotive, projektna dokumentacija 
pa je v fazi izdelave.

Februarja letos predelali 
lokomotivo VDL23
Predelavo smo izvedli februarja letos, 
opravljena je bila v enem tednu. V 
tem času smo vgradili dodatne pogo-
ne s pripadajočo opremo, lokomotivo 
pa smo opremili s štirimi dvižnimi 
gredami nosilnosti 6 ton. Izmerili 
smo tudi karakteristike lokomotive 
in opravili testne vožnje. Testi so 
pokazali tole:
s predelavo se je povečala vlečna sila 
lokomotive za 50 %, z 80 kN na 120 
kN;
s predelano lokomotivo je možno 
prepeljati z eno vožnjo do 24 ton neto 
tovora ne glede na naklon proge. V 
praksi to pomeni en komplet sekcije 
hidravličnega podporja ali 8 žlebov 
odkopnega transporterja;
vmesni pogoni zelo izboljšajo vozne 
lastnosti lokomotive, ki lahko ma-
ksimalno obremenjena premaguje 
tudi vse krivine viseče tračne proge 
v strmini in pri tem ne povzroča 
poškodb tirnic;
z izklopom dodatnih pogonov, kadar 
ti niso potrebni, se poveča hitrost lo-
komotive in s tem njena učinkovitost;
predelana lokomotiva je primerna 
predvsem za transport odkopne 
opreme in za vožnjo težjih bremen po 

progah v strmini.

Predelana lokomotiva 
uspešno obratuje v jami
S predelano lokomotivo smo že opra-
vili odvoze demontirane opreme iz 
dveh odkopov, ki sta bila v tem času 
demontirana, to sta odkop k. –65/E in 
odkop k. –65/B, prav zdaj pa poteka 
dostava opreme za odkop CD1. Poka-
zalo se je, da lahko s takšno lokomo-
tivo brez težav izpolnimo načrtovano 
dinamiko dostave ali odvoza odkopne 
opreme, zato je bil potrjen nakup 
podobne nove lokomotive, ki bo za-
čela z obratovanjem v Premogovniku 
Velenje na začetku julija.

Z dobro koordinacijo vseh, ki smo 
sodelovali pri predelavi, je bila ta v 
zelo kratkem času uspešno izvedena. 
V septembru bomo skupaj s proizva-
jalcem VDL, firmo Scharff, izvedli 
testiranje njihovega novega modela 
lokomotive. Rezultate testiranj bomo 
uporabili pri optimalni sestavi visečih 
dizel lokomotiv, ki obratujejo v Pre-
mogovniku Velenje – z njimi želimo 
doseči njihovo maksimalno izkorišče-
nost. Glede na načrtovano konfigu-
racijo transportnih poti v jami PV 
menim, da bomo v prihodnosti imeli 
še več lokomotiv s petimi ali šestimi 
pogoni. V ta namen bo potrebna 
predelava še kakšne VDL, saj strošek 
predelave lokomotive znaša zgolj eno 
dvajsetino stroška nove.

Janez Žerjav 
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Inovativnost je opazna
Z inovativnostjo je podobno kot s prepoznavanjem lepih žensk, za katere Mark Twain pravi: »Ne znam 
opisati, kaj je to lepa ženska. A če jo srečam, jo zagotovo prepoznam.« Inovativnost ni nekaj, kar se 
preprosto zgodi, ampak je rezultat ustvarjalnega razmišljanja in delovanja. Tega se zavedajo inovator-
ji, ki so sodelovali na natečaju za najboljše inovacije SAŠA regije za leto 2013. Med najboljšimi so tudi 
inovacije našega podjetja. Dve zlati in tri srebrna priznanja so potrditev, da se v Skupini Premogovnik 
Velenje zavedamo, da je inovativnost ključ do uspeha.

Gostitelj podelitve priznanj naj-
boljšim inovatorjem v SAŠA regiji 
v minulem letu je bila Osnovna 
šola Nazarje. V atriju šole so se prvi 
torek v juniju zbrali tisti, ki jim svet 
inovacij ni tuj. 

Potrebujemo pametno 
okolje
Uvodoma je prisotne nagovorila dr. 
Cvetka tinauer, predsednica savinj-
sko-šaleške gospodarske zbornice: 
»Ne glede na težke razmere imamo 
v Sloveniji podjetja, ki imajo natanč-
no začrtano smer razvoja, ki vedo, 
kaj želijo, ki imajo in vzgajajo dobre 
kadre. Ta podjetja potrebujejo le še 
pametno okolje, da bodo lahko ure-
sničila svoje načrte.« »Poslanstvo, ki 
bi moralo biti skupno vsem, je skrb za 
podjetništvo,« je prepričana dr. Tina-
uer in dodala: »Inovatorji, vi ste tisti, 
ki pomembno prispevate h konku-
renčnosti vaših podjetij. Vi ste tisti, ki 

ste lani prispevali k povečanju izvoza 
Slovenije, za kar se vam in vodstvu 
vaših podjetij, ki aktivno spodbujajo 
inovativnost, iskreno zahvaljujem.«
Mag. samo Hribar Milič, predse-
dnik gospodarske zbornice slo-
venije, je na začetku svojega govora 
poudaril svetovno debato o tem, 
kaj je največji inovativni dosežek v 
zgodovini človeštva: »Tehniki pravijo, 
da je to kolo, ekonomisti trdijo, da je 
to iznajdba davkov.« »Prav gotovo se 
vsi strinjamo, da vstopamo v obdo-
bje inovativne družbe, da nas brez 
inovativnosti kmalu ne bo več,« meni 
mag. Hribar Milič. Izrazil je zadovolj-
stvo ob dejstvu, da je SAŠA regija v 
samem vrhu slovenske inovativnosti 
in gospodarstva.

Skrivnosti inovativnega 
uma
Strokovnjak na področju inovacij, 
predavatelj in avtor številnih stro-

kovnih člankov andrej Pompe je 
predstavil skrivnosti inovativnega 
uma. »Težko je razumeti človeka, ki 

V atriju Osnovne šole Nazarje so se zbrali tisti, ki jim svet inovacij ni tuj. (foto: Metka Marić)

Nosilci z zlatom nagrajene 
inovacije Premogovnika Ve-
lenje avtomatizacija glavnih 
jamskih črpališč na k. –130 
in k. –41,5 so Anton Kotnik, 
Boštjan Salmič, Danijel Šibanc 
in Jože Tevž. Gre za izdelavo v 
celoti avtomatiziranega sistema 
črpanja vode iz premogovnika. 
Sistem sestavljata dve zapore-
dno vezani jamski črpališči, od 
katerih ima vsaka tri zmogljive 
črpalke z lastnimi krmilnimi 
sistemi. Sistemi imajo vzposta-
vljeno komunikacijo, ki določa 
zaporedje črpanja posameznih 
črpalk. Omogočena sta tudi 
daljinski nadzor in upravljanje 
s površja.
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

razmišlja drugače, ki govori o zade-
vah, ki jih še nihče ni videl in preiz-
kusil. Težko je razumeti človeka, ki 
sanja o boljšem in drugačnem, ki ruši 
obstoječe stanje,« se zaveda Pompe 
in dodaja: »Človeštvo gre prav zaradi 
inovatorjev in ustvarjalnih umov 
strmo navzgor. Inovativni ljudje 
rešujemo težave drugače kot drugi.« 
Pompe je prepričan, da sta ustvar-
jalnost in inovativnost polni igre in 
nagajivosti, potrebni pa so še hitrost, 
drznost, velikopoteznost in navduše-
nost. V razmislek vsem prisotnim je 
dejal: »Zgledujmo se po otrocih. Oni 
si upajo videti stvari drugače. Če ne 
vedo, kakšna je rešitev, pač poskusijo. 

Ni jih strah poskusiti in tvegati. Ovira 
je zanje izziv.«

Prijavljene inovacije so 
kakovostne
Rezultate ocenjevanja inovacij za 
leto 2013 je predstavil predsednik 
komisije za ocenjevanje inovacij pri 
sšgz bojan stropnik: »Na razpis 
je prispelo 14 kakovostnih inovacij, 
pod prijave pa se je podpisalo devet 
podjetij oz. prijaviteljev. Komisija 
je ocenjevala trinajst predlogov iz 
kategorije profesionalnih inovacij z 
98 avtorji in sodelavci ter en predlog 
iz kategorije splošnih inovacij. Do-
delila je osem zlatih in šest srebrnih 
priznanj. Odziv na petnajsti zapore-
dni razpis je bil tako po številu prijav 

in sodelujočih avtorjev kot podjetij 
v skladu s povprečjem zadnjih pet 
let.« Stropnik je poudaril, da je treba 
področje inovativnosti promovirati 
tudi v prihodnje.

Mladi so naši prihodnji 
voditelji
Priznanja najboljšim sta podelila 
podžupan Mestne občine velenje 
dr. Franc žerdin in županja občine 
nazarje Majda Podkrižnik, ki je v 
svojem nagovoru poudarila, da je 
treba upoštevati mlade, saj so ravno 

Strokovnjak na področju inovacij Andrej Pompe je predstavil skrivnosti inovativne-
ga uma. (foto: Metka Marić)

Avtorji z zlatom nagrajene 
inovacije HTZ Velenje naprava 
za denitrifikacijo pitne vode 
so Bojan Voh, Matej Vošnjak, 
dr. Matjaž Ravnjak (Razvojni 
center Energija), dr. Albin Pin-
tar (Kemijski inštitut Ljublja-
na) in Nataša Ževart Uranjek 
(Komunalno podjetje Velenje). 
EU zaostruje smernice glede 
največje dovoljene koncentraci-
je nitratnih ionov v pitni vodi, 
saj so le-ti zdravju škodljivi. S 
postavitvijo hibridnega mem-
branskega bioreaktorja z upora-
bo nosilnih elementov biomase 
v anoksični in aerobni coni bo 
iz nitratnega iona nastal zdravju 
neškodljivi plinasti dušik. 

Nosilci s srebrom nagrajene 
inovacije Premogovnika Velenje 
načrt obrambe in reševanja 
v realnem času noIr so Ve-
koslav Hostnik, Vinko Kotnik 
in Boštjan Salmič. NOIR v 
realnem času preko Varnostno-
-tehnološkega informacijskega 
sistema omogoča vpogled v 
trenutno in dejansko stanje v 
jami, prikaže lokacijo ogrože-
nega območja, vrsto in obseg 
nevarnosti, pravilno pot umi-
kov zaposlenih glede na stanje, 
pot svežega in izrabljenega 
zraka in vrsto drugih podatkov, 
ki so ključni pri učinkovitem in 
uspešnem reševanju.

Avtor s srebrom nagrajene 
inovacije Premogovnika Ve-
lenje alarmiranje izrivov in 
izbruhov plina na odkopih je 
Vinko Kotnik. Na odkopih pri 
sunkovitem zapiranju stropnega 
dela pogosto prihaja do izrivov 
velikih količin CH4 in CO2 
plinov. Prav tako prihaja do 
izbruhov iz prelomnih con, ki 
jih aktiviramo z odkopavanjem. 
Za tovrstne primere smo na 
ogroženih mestih – odkopih 
in izstopnih progah – razvili 
sistem obveščanja zaposlenih 
z bliskavicami. Le-te aktivirajo 
stacionarni merilniki, ki ob 
zaznani povečani koncentraciji 
plinov pošljejo ustrezen signal.

Avtorji s srebrom nagrajene 
inovacije HTZ Velenje Izva-
janje servisnih posegov s po-
močjo pametnih telefonov in 
Qr kode so Peter Hudournik, 
mag. Suzana Koželjnik in Matej 
Vošnjak iz podjetja HTZ ter 
Ivan Gaberšek, Stanko Krstić, 
Sergej Natlačen, Jože Novinšek 
in Marko Zabreznik iz podjetja 
M2M informacijski sistemi. Za 
najem aparatov za vodo je treba 
voditi sprotno bazo podatkov 
– o lokaciji, izvršenih posegih, 
času in porabljenemu materi-
alu za servis. Da se izognemo 
nepravilnemu in ne sprotnemu 
vnosu potrebnih podatkov smo 
skupaj s podjetjem M2M našli 
optimalno rešitev, ki temelji na 
moderni tehnološki platformi 
in uporabi QR kode za identi-
fikacijo.
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Proizvodnja v maju 2014
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –65/C 160.000 166.226 6.226 103,89 8.311
Proizvodnja 160.000 166.226 6.226 103,89 8.311
Priprave 10.000 9.563 – 437 95,63 478
skupaj Pv 170.000 175.789 5.789 103,41 8.789

Proizvodnja januar–maj 2014
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 1.578.277 1.524.111 – 54.166 96,57 14.942
Priprave 57.148 58.979 1.831 103,20 578
skupaj Pv 1.635.425 1.583.090 – 52.335 96,80 15.520

oni naši prihodnji voditelji. »Inova-
tivnost mora postati način razmišlja-
nja in naša vsakdanja nuja, pri tem 
pa ne smemo pozabiti na sodelova-
nje med izobraževalnimi instituci-
jami, gospodarstvom, mladimi, tudi 
politiko in drugimi,« je prepričana 
Podkrižnikova.

Je del nas, ali pa je ni
V inovacijah mora biti tudi kanček 
otroka, ki se skriva v vseh nas. Na 
dogodku smo imeli priložnost slišati, 
kako o inovacijah in inovativnosti 
razmišljajo učenci Osnovne šole Na-
zarje: »Inovacija je hrana. Je štirio-
glata. Je karkoli novega. Inovacija je 
premog. Lahko bi bila čudna beseda 
ali nova igrača. Inovacija je lahko 
stroj ali kakšna žival. Z njo se da 
nekaj šivati. Z inovacijo lahko delajo 
zdravila, opremo in obleke. Inovacija 
je, recimo, da drevo damo v hišo in 
raste skozi dimnik.« 
Tako otroci. Odrasli pa moramo 
vsak zase ugotoviti, kaj je tisto, kar 
nas predrami in obudi ustvarjalnost. 
Pri tem pa ne smemo pozabiti – tudi 
majhne ideje lahko pomenijo velike 
spremembe!
V kulturnem programu so nastopi-
li učenci Osnovne šole Nazarje in 
tamkajšnje glasbene šole. 
Operacijo sofinancira Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Metka Marić

Del ustvarjalnih umov našega podjetja, 
ki so si za svoje ideje in rešitve 
prislužili priznanja Gospodarske 
zbornice Slovenije. (foto: Metka Marić)
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Jutri pride nov dan
Kaj spregovoriti sodelavcem oz. kako jih nagovoriti v teh, za Premogovnik Velenje 
težkih in prelomnih trenutkih, kako jim ponuditi spodbudno besedo in jim vliti 
upanje, sem razmišljal kar nekaj časa, preden sem se lotil pisanja.
Ko sem se nekega junijskega dne zjutraj peljal proti »šahtu«, sem se zagledal v visoke 
dimnike elektrarne, pred mano pa se je v soju jutranjega sonca dvigal izvozni stolp. 
Elektrarna in premogovnik sta dva pomembna objekta, ki sta neločljivo povezana 
in sta že in še bosta zaznamovala prihodnost te doline, ki nam je toliko dala in še 
več vzela. Dolina, ki jo spoštujemo in ki je za mnoge od nas najlepši kraj na svetu. 
Ko sem izstopil iz avtomobila, sem zavonjal še vonj po premogu, vonj, ki mi prikliče 
toliko spominov, na otroštvo, na dijaške, študentske dni, na dneve, preživete v jami. 
Vonj, ki mi tolikokrat da moči, da najdem energijo, in tudi tokrat bo tako. Marsikdo 
tega ne bi nikoli razumel ali pa ne bi hotel razumeti, sploh tisti gospodje, ki se ne zavedajo, kaj pomeni ta vonj po 
»kolnu« za vse vas, moji sodelavke in sodelavci. Pomeni nam preteklost, pomeni sedanjost in upanje v priho-
dnost. Težko breme sem si zadal, ko sem sprejel vodenje Sveta delavcev PV, pa vendarle mi takšni trenutki dajo 
moč in upanje, da se bomo dokazovali in borili naprej. 
Vse je čisto preprosto – knapi ga odkopljemo, TEŠ-evci pokurijo, Slovenija pa se v teh vročih dneh tudi zaradi 
naše elektrike hladi s klimatskimi napravami. Bolj preprosto skoraj ne more biti, pa vendarle nekaterim nerazu-
mljivo, predvsem tistim, ki delajo s figo v žepu in stvari nočejo razumeti. Ne priznajo nam tega, kar si zasluži-
mo in dokazujemo že skoraj 140 let, ko s trdim delom zagotavljamo potrebne količine premoga za obratovanje 
Termoelektrarne Šoštanj.
Spoštovani sodelavke in sodelavci, 3. julij je naš dan, dan Šaleške doline, dan vseh nas, ki smo povezani s Pre-
mogovnikom Velenje na takšen ali drugačen način. Ne pustimo se zmesti, praznujmo ga, kot je v naši knapovski 
navadi, kot se za poštene in pridne delavce spodobi. Jutri pride nov dan …

Bojan Brcar,
predsednik Sveta delavcev PV

Bodimo ponosni na delo in poklic, ki ju opravljamo
Kljub vsem dogodkom, ki se v Skupini Premogovnik Velenje vrstijo že od februarja 
letos, je pri zaposlenih še vedno čutiti optimizem ter upanje, da bodo odgovorni 
poiskali ustrezne rešitve za nastali položaj, saj sta v ozadju največja investicija v Slo-
veniji, izgradnja šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj, ter matična družba Holding 
Slovenske elektrarne. Res je, da bo prišlo do nekaterih nujnih sprememb, kar se bo 
odrazilo v celotni Skupini, in bodo logično nadaljevanje razmer na trgu, ki se neu-
smiljeno in proti naši volji odziva na položaj naše celotne države in širšega okolja. 
Kot posamezniki imamo zelo malo vpliva na te spremembe. Vsi skupaj se bomo 
morali potruditi in jih sprejeti kot nekaj, kar je nujno, če želimo obstati. Nesmiselno 
bi bilo vztrajati v zdajšnji obliki, ki bi v prihodnosti pomenila še večje težave. Skrajni 
čas je, da nekaj naredimo. Vsi skupaj se bomo morali potruditi, da bo v dolini, ki je 
toliko žrtvovala za energetsko oskrbo Slovenije, delo tudi v prihodnje imelo svojo ceno, ki bo omogočala normal-
no življenje tako nam kot našim družinam. 
Vedno, ko grem ali se peljem mimo deponije premoga, sem ponosen na svoj poklic – ponosen, da sem bil, sem še 
in bom ostal del ekipe, ki je sposobna premog iz globin zemlje pripeljati na površino. Prepričan sem, da so tudi 
drugi zaposleni v Premogovniku Velenje in njegovih hčerinskih družbah še vedno ponosni na delo in poklic, ki 
ju opravljamo. Rudarji imamo tradicijo ter vrednote, ki jih je vredno ohranjati. Ne dopustimo, da nam postane 
vseeno za usode sodelavcev, zato ponosno obeležimo svoj praznik, dan rudarjev, in praznujmo skupaj s svojimi 
bivšimi in zdajšnjimi sodelavci, sodelavkami ter z našimi najbližjimi. Predvsem s tistimi, na katere se lahko zane-
semo in so nam v vsakem trenutku pripravljeni pomagati pri delu in tudi v vsakdanjem življenju. 
Uniformiranci bomo dokazali, da se rudarska uniforma še vedno ponosno blešči v svoji črnini, da ni izgubila 
sijaja in da jo še vedno nosimo s ponosom.
sindikat Premogovnika velenje čestita vsem zaposlenim v skupini Premogovnik velenje ob 3. juliju – dnevu 
rudarjev.

Ferdinand Žerak,
predsednik Sindikata PV
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Etični kodeks 
družbe Premogovnik Velenje (povzetek)
sPoštovanje etIČnega 
kodeksa
•	 Kodeks poslovne etike vsebuje 

temeljna načela in pravila ravnanja 
zaposlenih, skladna z moralni-
mi, etičnimi in s profesionalnimi 
normami ter splošno veljavnimi 
družbenimi vrednotami.

•	 Etični kodeks Premogovnika Vele-
nje je uveljavljen in priznan sistem 
internih predpisov, postopkov in 
pravil vedenja pri delu, ki velja za 
vse zaposlene in druge osebe, ki so 
vključene v delovni proces. 

Poslanstvo In vIzIja
•	 Poslanstvo PV, vodilne slovenske 

družbe s področja premogovni-
štva, je dolgoročno pridobivanje 
premoga za potrebe proizvodnje 
električne energije, v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja, hkrati tudi 
ohranjanje in razvoj znanj na pod-
zemnih pridobivalnih delih.

•	 Z dolgoročno naravnanim poslova-
njem ter s sodobnim proizvodnim 
procesom,  ob hkratnem zagotavlja-
nju varnosti in humanosti, bomo 
skupaj s TEŠ skrbeli za smotrno 
izrabo edinega strateškega sloven-
skega energetskega vira – premoga 
iz Šaleške doline.

vrednote drUžbe
•	 varnost in zdravje zaposlenih, 
•	 učinkovitost in gospodarnost, 
•	 odgovoren odnos do naravnega in 

družbenega okolja,
•	 znanje, strokovnost, inovativnost,
•	 skrb za zaposlene in razvoj njihovih 

potencialov.

teMeljna etIČna naČela
•	 Pri svojem delu ravnamo etično 

in profesionalno in ne škodujemo 
ugledu družbe.

•	 Spoštujemo rudarsko zakonodajo 
in skrbimo za varovanje zdravja pri 
delu.

•	 Spoštujemo integriteto človekove 
osebnosti in si prizadevamo za po-
šteno in humano ravnanje z ljudmi 
pri delu.

•	 Upoštevamo strokovnost, znanje, 
veščine in sposobnosti zaposlenih, 
ne glede na spol, raso, nacionalnost, 

barvo kože, starost, zdravstveno 
stanje, versko ali drugo prepričanje, 
izobrazbo, socialni status in spolno 
usmerjenost. Različnost pojmuje-
mo kot vrednoto.  

PravIla vedenja 
•	 Vsakdo se vede spoštljivo in do-

stojno.  
•	 Vsaka oblika nasilnega ali ne-

primernega vedenja (grožnje, 
prostaško izražanje, izpadi besa, 
žaljenje, besedni in telesni napadi, 
spolno nadlegovanje, poniževanje 
in norčevanje) se šteje za hujšo 
kršitev delovnih obveznosti in jo je 
delodajalec dolžan odpraviti.

•	 Vedno vnaprej sporočimo svojo 
odsotnost z dela. 

•	 Na sestanke pridemo pravočasno. 
Izključimo mobilne in fiksne telefo-
ne ali utišamo zvonjenje. 

•	 Na delovnem mestu smo primerno 
urejeni. 

•	 Na delovnem mestu ne uživamo 
alkoholnih pijač, drugih vrst drog 
in prepovedanih substanc. 

•	 Kajenje je na območju družbe 
prepovedano. 

koMUnICIranje 
•	 Ob srečanjih se med seboj pozdra-

vimo. Rudarski pozdrav je »sreč-
no«!

•	 Komuniciranje mora biti jasno in 
učinkovito.

•	 Podatki, ki jih navajamo oz. 
sporočamo, morajo biti natančni, 
nedvoumni in pravilni. 

•	 Odkrito komuniciramo in zavrača-
mo nepreverjene govorice. 

•	 Humor je zaželen, če je spodoben, 
etičen, motivacijski in pozitivno 
vpliva na delovno razpoloženje. 

nasProtovanje Interesov
•	 Zaposleni se med delovnim časom 

ali po njem ne smejo ukvarjati z 
dejavnostmi, ki so predmet poslo-
vanja družbe, če s tem konkurirajo 
poslovanju družbe ali nanj negativ-
no vplivajo. 

varovanje InForMaCIj In 
Podatkov 
•	 Zaupni podatki se nanašajo na 

zaposlene, poslovne partnerje, 

družbo, poslovne procese in inte-
lektualno lastnino. 

•	 Nepooblaščen dostop, uporaba in 
posredovanje poslovnih informacij 
lahko škodijo poslovanju družbe 
in so prepovedani. Pri svojem delu 
upoštevamo zaupnost vseh infor-
macij in jih ne razkrivamo. 

sPrejeManje darIl In UslUg
•	 Sprejemanje daril, denarja, uslug ali 

kompenzacij od tistih, ki bi si s tem 
radi povečali svoj vpliv, je neetično 
in strogo prepovedano, saj lahko 
škodi ugledu sodelavcev, družbi in 
poslovnim partnerjem. 

•	 Pri izbiri zunanjih izvajalcev in 
drugih poslovnih partnerjev upo-
števamo interese družbe in zakono-
dajne zahteve javnega naročanja. 

odnos do dela
•	 Od zaposlenih pričakujemo pro-

aktiven odnos do dela in prevzem 
odgovornosti za osebni in poklicni 
razvoj. Glede na potrebe delovnega 
mesta se dodatno usposabljamo in 
izobražujemo. 

•	 Napake pri delu pretvorimo v učno 
izkušnjo. 

•	 Pripadnost zaposlenih svojemu 
delu, podjetju in ciljem družbe, 
medsebojno zaupanje in zaupa-
nje vodstvu so temelji dosedanjih 
uspehov in pogoj za uspešno 
prihodnost. 

•	 Skrbimo za svojo psihofizično ak-
tivnost in zdrav način življenja.  

•	 S premoženjem družbe ravnamo 
gospodarno in odgovorno. 

odnosI Med zaPoslenIMI 
•	 Dobri odnosi med zaposlenimi 

temeljijo na zaupanju, spoštovanju, 
iskrenosti in vzajemnosti. 

•	 Za opravljeno delo zaposlenim 
zagotavljamo primerno plačilo.  

•	 Vodstveni delavci morajo biti s svo-
jim prevzemanjem odgovornosti in 
odnosom do zaposlenih vzgled in 
promotorji etičnega ravnanja.

•	 Vsi zaposleni smo odgovorni za 
vzpostavljanje zdravega delovnega 
okolja in kakovostnih medosebnih 
odnosov, ki pripomorejo k večji de-
lovni uspešnosti in ugledu družbe.
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Za 32 naših sodelavk 
in sodelavcev v Skupini 
Premogovnik Velenje je dan 
upokojitve prišel, zato jim 
na njihovi novi življenjski 
poti želimo veliko zdravja, 
družinske sreče in še 
veliko lepih in nepozabnih 
trenutkov.

PODJETJE SMO LJUDJE

•	 Odprta vrata predsednika Uprave 
so stalna praksa in so namenjena 
tistim zaposlenim, ki odgovorov na 
svoja vprašanja v zvezi z osebnim 
delovnim položajem ali delovanjem 
podjetja niso prejeli v svoji orga-
nizacijski enoti ali pri strokovnih 
službah.

odnos do šIrše drUžbene 
skUPnostI 
•	 Družba Premogovnik Velenje 

posveča posebno pozornost dobrim 
poslovnim odnosom in medseboj-
nemu sodelovanju z vsemi družba-
mi v skupini HSE.

•	 Profesionalen odnos do poslovnih 
partnerjev nam omogoča nadaljnji 
razvoj in napredek. 

•	 Družba pomembno vpliva na oko-
lje, zato sprejema tudi posledice in 
odgovornost do lokalne skupnosti. 
Kontinuirano in premišljeno išče-
mo rešitve za ohranjanje kakovosti 
življenja sedanjih in prihodnjih 
generacij.  

•	 Komuniciranje z zunanjimi 
javnostmi poteka preko Službe za 
odnose z javnostmi.  

•	 Vsak ima lahko svoje osebno pre-
pričanje, zato spoštujemo osebno 
politično usmeritev svojih zapo-
slenih, če le ne prihaja do konflikta 
osebnih in poslovnih interesov.

koMIsIja za obravnavanje 
kršItev kodeksa
•	 Nepravilnosti, neskladnosti, neza-

konito ravnanje in kršitev etičnega 
kodeksa lahko prijavi vsak zaposle-
ni svojemu nadrejenemu, strokovni 
službi, upravi družbe ali predstavni-
kom zaposlenih. 

•	 Moralno odgovornost za kršitve ko-
deksa ugotavlja komisija, ki zoper 
delavca ukrepa na različne načine 
glede na težo kršitve in sprejeta pra-
vila družbe.

veljavnost kodeksa
•	 Etični kodeks se sprejme po dose-

ženem soglasju Uprave družbe in 
Sveta delavcev družbe. 

•	 Etični kodeks je dostopen na por-
talu OVQ.

32 »novopečenih« upokojencev

Skozi življenje nas vodi nešteto poti. 
Veliko jih izberemo sami, nekatere pa 
nas tako ali drugače popeljejo skozi 
življenjsko reko, ki jo zaznamujejo 
različni dogodki in ljudje. Veliko teh 
se nam zgodi v delovnem okolju, saj 
velik del svojega življenja preživimo 
ravno tam, med svojimi sodelavkami 
in sodelavci. 

Najbrž je tudi zato ena izmed večjih 
prelomnic v našem življenju upoko-
jitev, saj ta spremeni naš dnevni in 
življenjski ritem. Ne glede na to pa 
nas večina nestrpno čaka na ta dan, 
za katerega smo zgolj upali, da bo 
nekoč prišel. 

V četrtek, 19. junija, je v Muzeju premogovništva Slovenije potekala manjša slovesnost, na kateri 
smo se našim nekdanjim sodelavkam in sodelavcem v Skupini Premogovnik Velenje, ki so se upo-
kojili med 1. junijem 2013 in 31. majem 2014, zahvalili za njihov trud in prizadevnost, ki so ju v 
vseh letih delovanja izkazali našemu kolektivu.

»Premogovnik Velenje gradi svojo 
zgodbo že skoraj 140 let. Dobršen 
del te zgodbe ste soustvarjali tudi vi, 
spoštovani »novopečeni« upokojenci, 
zato menim, da je prav, da se takole 
srečamo in se tudi uradno poslovimo, 
saj smo dolga leta skupaj delali in 
gradili prihodnost našega kolektiva. 
Današnje slovo ne pomeni, da se ne 
bomo več videvali, ravno nasprotno. 

Premogovnik Velenje je vedno znal 
negovati odnose s svojimi nekdanjimi 
sodelavci, pa naj bo to preko kluba 
upokojencev, prireditev ob 3. juliju ali 
kakorkoli drugače. Želim si, da nam 
bi to uspevalo tudi v prihodnje«, je v 
svojem govoru dejal Ivan Pohorec, 
predsednik Uprave Premogovnika 
velenje.

Slobodan Mrkonjić

Spominsko plaketo je v znak zahvale nekdanjim sodelavkam in sodelavcem izro-
čil predsednik Uprave Premogovnika Velenje Ivan Pohorec. (foto: Hans)
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foto: Mrki

Ivan Grobelnik
Kar sejemo, to žanjemo!

Ivan Grobelnik je naš sodelavec že več kot 30 let. Na Premogovnik Velenje je zelo ponosen – tudi 
zdaj, ko nam ne gre ravno najbolje. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami je zagotovo nepogrešlji-
vi člen v našem kolektivu. Je eden tistih, ki so vedno pripravljeni pomagati. Zase pravi, da mu 
ni nikoli dolgčas, saj je vpet v številne službene in prostočasne dejavnosti. Kot glasbenika se ga 
zagotovo drži rek, da »kdor poje, zlo ne misli«. Prepričan je, da se dobro z dobrim vrača. Je oseba, 
ki v še tako težkem položaju vedno najde kaj pozitivnega. Družino in dom vselej postavlja na prvo 
mesto, v nadaljevanju pa službo, prijatelje, sodelavce …

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Na mlada leta in brezskrbno otroštvo 
imam zelo lepe spomine. Kakšnega 
posebnega ne hranim. Kvečjemu 
kakšno fotografijo, spomini pa so 
shranjeni predvsem v moji glavi.
 kakšen učenec ste bili?
V šoli sem bil v zlati sredini. Deloval 
sem po liniji najmanjšega odpora, 
temu primerne so bile tudi moje 
ocene. Imel sem tako enke kot tudi 
petke. Pri tehničnih predmetih nisem 
imel težav, pri predmetih, kjer se 
je bilo treba učiti na pamet, so po 
navadi te nastale. Za učenje sem bil 
nekoliko len, kar se mi je poznalo 
kasneje pri študiju.

 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Bolj slabo se spomnim, kakšen poklic 
sem si takrat želel. Veliko sem sanja-
ril, zato je bilo tudi ogromno želja. 
Sem tehnični tip, zato so se moje 
takratne želje nagibale k strojništvu 
in lesarski stroki. Ker sem živel v ru-
darskem okolju, mi je »knapovščina« 
spontano zlezla pod kožo. Moji oče, 
ded, praded in menda tudi prapraded 
so bili rudarji, zato je tudi pri meni 
obveljal pregovor, da jabolko ne pade 
daleč od drevesa, in tako sem tudi 
sam postal knap.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v jami Premogovnika 
Velenje, v obratu Priprave, kjer sem 

nadzornik, občasno menjujem tudi 
poslovodjo. Moje delo ni fizično, a je 
vseeno naporno in odgovorno. Pri 
delu mi pomagajo izkušnje. Veliko-
krat se je treba na hitro in pravilno 
odločiti. Večinoma se posvetujem s 
sodelavci, zato marsikateri primer 
oziroma težavo rešimo skupaj.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Menim, da Premogovnika Velenje 
ni mogoče predstaviti v zgolj nekaj 
stavkih. Zdi se mi, da bi o njem lahko 
napisal knjigo, in to zelo berljivo. Kaj 
naj rečem o podjetju, ki mi je celo 
življenje nudilo kruh, s katerim sem 
si ustvaril dom, družino? Preprosto, 
hvala! Ne razumem posameznikov, ki 
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te vrednote ne znajo ceniti. Opažam, 
da v zadnjem času manjka pripadno-
sti podjetju, kar je slaba popotnica za 
celoten kolektiv. V teh kriznih časih 
se bomo morali vsi zamisliti in včasih 
dati občutke na tehtnico. Zame ni 
toliko pomembno, kaj je nekdo storil 
v preteklosti – čeprav upam, da bo za 
škodljive odločitve nekdo tudi odgo-
varjal – bolj pomembno se mi zdi, da 
knapi s svojo trmo in z vrednotami, 
če še niso pozabljene, vztrajamo in se 
iz težav tudi rešimo.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Že med potjo na delo si v glavi 
pripravim scenarij, kako bo tisti dan 
potekalo. A se ta velikokrat poruši, 
saj je jama nepredvidljiva, zato se 
tudi moje delo velikokrat spreminja 
in prilagaja. To je po svoje tudi čar, 
saj nikoli ne vem točno, kaj me čaka, 
zato moram biti vselej pripravljen na 
različne izzive.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Pri svojem delu se najbolj zanesem 
nase in na svoje izkušnje ter na ožje 
sodelavce.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Rad lenarim, predvsem ob televizorju 
ali računalniku. Z veseljem pogledam 
kakšen film ali športni dogodek. 
Veliko se ukvarjam s svojimi roži-
cami, imam tudi zeliščni vrt. Sem 
aktivni član Etnološkega društva 
Srečno, ki skrbi za rudarski muzej in 
goji rudarsko tradicijo. V domačem 
kraju Pongrac pri Grižah sem vpet v 
razne dejavnosti; krajani vedo, da mi 
ni nikoli težko priskočiti na pomoč. 
Ukvarjam se tudi z glasbo. Igram 
ritmično kitaro in pojem v skupini 
Ubrane strune, ki goji predvsem na-
rodno pesem. Rad igram tudi šah. Ob 
vsem tem skrbim še za okolico doma.
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Imam srečo, da sem si ustvaril krasno 
družino, in ta mi je najpomembnejša. 
Imam razumljivo in ljubečo ženo, s 
katero imava tri čudovite otroke. Kaj 
bi hotel še več?! Glede pomembnosti 
bi po družini nadaljeval s službo, 
prijatelji, sodelavci ...
 kdo je na vaši izbrani 
fotografiji?
Na prvi fotografiji je moja družina 
– žena Mira, hči Barbara ter sinova 

Dejan in Tomaž. Na drugi je moj 
zeliščni vrt, na tretji pa naš dom.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Slovenci smo poznani po domoljubju, 
zato ne bi veliko izbiral. Za svoj dom 
sem že izbral domači kraj, kjer živim, 
in tukaj mi je zelo lepo. Povsod je 
lepo, a doma je najlepše!
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Rad si ogledam kakšen glasbeni do-
godek, ne glede na zvrst glasbe. Prav 
tako tudi kakšno dobro igro v gleda-

lišču. Od športnih prireditev najraje 
obiskujem tekme ekipnih športov.
 katere so tri vaše dobre 
lastnosti?
Najraje bi slišal, da mi te povedo 
drugi.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Pri sebi bi spremenil vse slabe 
lastnosti.
 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Kar boš sejal, to boš žel.

Slobodan Mrkonjić
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Obiščite Rim – tudi daleč od 
doma je lahko blizu v srcu
»Slovencev nas je malo, a smo po svetu dobro razporejeni.« Verjetno ste že večkrat uporabili ali 
slišali ta stavek, ko ste potovali po svetu. Kjerkoli ste bili, ste srečali, spoznali kakšnega Slovenca 
ali pa vam je kakšen rojak na tak ali drugačen način pomagal pri potovanju po tujih deželah.

Takšno izkušnjo imamo tudi sode-
lavke Centra starejših Zimzelen, ki 
smo se na začetku junija odpravile na 
tridnevno ekskurzijo v Rim. Vabilo 
smo prejele več kot leto nazaj, ko nas 
je obiskal msgr. Joško Pirc, duhovnik 
iz Idrije, ki od leta 1984 dela v slo-
venskem papeškem zavodu Slovenik 
v Rimu. Po obisku Zimzelena nas je 
povabil na ogled večnega mesta – in 
letos smo povabilo unovčile. 
Bivanje in gostoljubje smo imele 
zagotovljeno v papeškem zavodu 
Slovenik, enem od rimskih pape-
ških zavodov, ki so organizirani po 
narodnostih. V njih živijo in študirajo 
duhovniki, ki jih škofje pošljejo na 
teološko izpopolnjevanje na papeške 
univerze. 
Slovenik je rimski zavod Slovenske 

škofovske konference, ki je bil ustano-
vljen leta 1960. Primarno deluje kot 
študijski dom za slovenske duhovnike 
na študiju v Rimu, hkrati pa opravlja 
nalogo romarskega doma za sloven-
ske romarje in turiste.
19. junija 1973 je papež Pavel VI. 
odlikoval Slovenik z naslovom 
papeški. 22. novembra 1990 je zavod 
obiskal tudi papež Janez Pavel II., ki 
je ob tej priložnosti kot prvi papež 
maševal v slovenščini. Od leta 1971 
Slovenik oskrbujejo Marijine sestre 
čudodelne svetinje.

Stik z domovino
Kot je povedal msgr. joško Pirc, ki je 
skupaj z zavodom Slovenik amba-
sador svojega naroda, je slovenska 
skupnost v Rimu nekaj posebnega. 
Jedro sestavljajo izseljenci iz medvoj-

nega obdobja. To so bila dekleta, ki 
so prihajala na delo v severno Italijo 
(Milano) in Rim, nekatere so šle na 
delo v Libijo, Egipt, Tunizijo. Ustvari-
le so si mešane zakone. 
Dejansko število Slovencev v Rimu ni 
znano. Včasih namreč ni bilo vedno 
mogoče jasno povedati, da si Slo-
venec. Slovenske žene in matere so 
največkrat šele kot vdove znova prišle 
v slovensko skupnost.
Slovenik povezuje vse Slovence, ki so 
v Rimu, in ima od vsega začetka to 
nalogo. Nastal je namreč tudi po veli-
kem prizadevanju in podpori rimskih 
Slovencev.
Njegova naloga je povezati tudi pešči-
co starih Slovencev, ki živijo v Rimu. 
»Naša naloga je biti na razpolago 
starim, osamljenim in zapuščenim 

Na dvorišču Doma počitka San Giuseppe med stanovalkami, sestro Jernejo (stoji tretja z leve), vodjo doma (stoji četrta z 
leve) in msgr. Joškom Pircem (stoji desno)
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ljudem, da prideš z njimi v osebni 
stik. Velikokrat je pri mnogih starih 
edina stvar, ki jih veže na domovino, 
beseda v domačem dialektu,« pove 
msgr. Joško Pirc.
Drugi vidik delovanja Slovenika je 
povezovanje okoli 70 duhovnikov, 
redovnikov, redovnic, študentov 
teologije, ki živijo in delujejo v Rimu. 
V povezavi z njimi lahko prirejajo ra-
zna praznovanja, posebne obletnice, 
kulturne prireditve za vso slovensko 
skupnost.

Obisk v domu počitka San 
Giuseppe
Naša ekskurzija v Rimu je bila na-
menjena ogledu enega od domov za 
stare ter Vatikana in glavnih zna-
menitosti Rima. Msgr. Joško Pirc in 
sestra Jerneja sta nas pospremila v 
Dom počitka S. Giuseppe, v katerem 
skrbijo za 60 stanovalk.
Ob oskrbi in negi okoli 20 zaposlenih 
nun in laičnega osebja jim družbo 
delajo tudi trije prijazni psi, veliko 
število papig, želve, vsi pa bivajo v 
prijetnem okolju sredi stanovanjskega 
naselja, ki je polno rož in zelenja.
Ob ogledu doma nam je vodja pred-
stavila tudi italijanski sistem skrbi za 
starejše, tako v civilnih kot verskih 
domovih za starejše.

Vatikan in Rim
Vsakdo, ki potuje, ve, da je en dan za 
spoznavanje katerekoli prestolnice ali 
velikega mesta veliko premalo. A če 
gre za Vatikan in Rim, o katerih smo 
že veliko slišali, prebrali, videli prek 
medijev, je za osebni stik z mestom in 
njegovimi stavbami, za pogled na la-
stne oči, lahko tudi en dan dovolj. In 
če dodaš še odlično vodenje – potem 
je dovolj.
Odlično vodenje smo prav tako s 
pomočjo osebja zavoda Slovenik 
dobili z veroniko konda, ki že 18 let 
živi v Rimu in se ukvarja z vodenjem 
obiskovalcev po Vatikanu in Rimu.
Njena splošna kulturna razgledanost 
je izjemna, prav tako poznavanje 
zgodovine, cerkvene zgodovine, 
umetnosti. 
Deset ur smo preživeli z njo. Do-
poldne smo prisostvovali splošni 
avdienci papeža Frančiška na Trgu sv. 
Petra, nato smo si nekaj ur ogledo-
vali Vatikanske muzeje in Baziliko 
sv. Petra. Izjemno bogastvo zbirk, 

Slovenik povezuje vse Slovence, ki so v Rimu, in ima od vsega začetka 
to nalogo. Nastal je namreč tudi po velikem prizadevanju in podpori 
rimskih Slovencev.

Dopoldne smo prisostvovali splošni avdienci papeža Frančiška na Trgu 
sv. Petra, nato smo si nekaj ur ogledovali Vatikanske muzeje in Bazili-
ko sv. Petra in spoznali izjemno bogastvo zbirk, prostorov in zanimive 
zgodbe.

prostorov in zanimive zgodbe, ki nam 
jih je Veronika ob tem povedala, so 
nas vlekle naprej in naša pozornost ni 
niti malo popustila. Popoldne smo se 
seznanili z nastankom Rima in zgod-
bami njegovega največjega razvoja. 
Dva večera v Rimu smo preživeli po 
svoje, med ogledom znamenitosti, 
vsrkavanjem večernega utripa mesta 
med turisti in domačini med vožnjo z 
metrojem in avtobusi. 
Utrujeni, a zelo zadovoljni, smo se 
vračali proti Sloveniji. S seboj smo 

Slovenik je rimski zavod Slovenske škofovske konference, ustanovljen leta 1960.

Množica vernikov in turistov pozdravlja papeža Frančiška med splošno avdienco.

nesli lepe pozdrave sester in duhovni-
kov iz Slovenika za vse njihove doma-
če ter lepe vtise s prisrčnega sprejema 
in slovesa, prijetnega bivanja, prija-
znosti, preprostosti in gostoljubnosti, 
ki smo jih bili deležni.
Tudi zaradi Slovencev v Sloveniku 
nam bo ekskurzija v Rim ostala v zelo 
lepem spominu.

Diana Janežič
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Srečanje partnerjev projekta 
Minher
Med 19. in 20. junijem je v Velenju potekalo četrto od petih srečanj v okviru projekta »MINHER« 
(MINing HERitage: »Opportunity Mines« ali »Rudarska dediščina«), pri katerem sodelujejo občine, ki 
jih je zaznamovalo rudarstvo. V nekaterih od njih se je slednje že prenehalo izvajati, medtem ko se 
drugje ta dejavnost širi in ustvarja nova delovna mesta. 

Nekateri od partnerjev smo že ali 
sproti saniramo zaradi rudarjenja 
degradirano okolje, drugi so šele na 
začetku poti. Vsa navedena mesta je 
rudarstvo zaznamovalo na gospo-
darskem, kulturnem in okoljskem 
področju. Tako so cilji projekta MIN-
HER ne samo v krepitvi in spodbu-
janju prebivalcev lokalnih skupnosti 
k aktivnemu državljanstvu, pač pa v 
prvi vrsti v predstavitvi dobrih praks 
partnerjev in prenos le-teh v par-
tnerska okolja. Cilj je vzpostaviti in 
krepiti gospodarske vezi ter vzposta-
vljati prostor za skupne turistične in 
promocijske aktivnosti.
V okviru mednarodnega srečanja 
smo v Črni garderobi Muzeja premo-
govništva Slovenije odprli razstavo 
z naslovom Od rudarskega jaška 
do umetnosti, na kateri sodeluje 29 
avtorjev iz Labina, ki so ustvarjali na 
temo rudarskega motiva na »16. La-
binskih uzletov likovnosti«. Razstava 
bo na ogled do začetka septembra.
V okviru srečanja je boris Potrč, sve-
tovalec predsednika Uprave za po-
dročje varnosti, predstavil Trajnostni 
vidik Premogovnika Velenje, vodja 
Muzeja premogovništva slovenije 
stojan špegel pa delovanje muzeja.
Srečanje predstavnikov mest, par-
tnerjev v projektu MINHER, nas je še 
utrdilo v prepričanju, da je skupnih 
točk med rudarskimi mesti resnič-
no veliko in tako je povezovanje ter 
partnersko sodelovanje teh mest 

pravi odgovor tudi na marsikateri naš 
skupni izziv, predvsem pa na vpraša-
nja glede prihodnosti rudarskih mest 

V projektu sodeluje več občin, 
in sicer Občina Idrija (Sloveni-
ja), Občina Rybnik (Poljska), 
Občina Carbonia (Italija), 
Občina Labin (Hrvaška), 
Občina Raša (Hrvaška) ter 
Občina Banovići (Bosna in 
Hercegovina).

in naših novih razvojnih priložnosti.
Stojan Špegel

V okviru mednarodnega srečanja so v Črni garderobi Muzeja premogovništva 
Slovenije odprli razstavo z naslovom Od rudarskega jaška do umetnosti. 
(foto: arhiv MOV)

V okviru srečanja je Boris Potrč, svetovalec predsednika Uprave za področje var-
nosti, predstavil Trajnostni vidik Premogovnika Velenje, vodja Muzeja premogov-
ništva Slovenije Stojan Špegel pa delovanje muzeja. (foto: Hans)
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VSEM ZAPOSLENIM

V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE

TER UPOKOJENIM SODELAVKAM IN SODELAVCEM

ČESTITAMO OB DNEVU RUDARJEV

Časopis Skupine Premogovnik Velenje
izhaja od leta 1953 – priloga/junij 2014
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UPOKOJILI SO SE

Upokojeni v obdobju 
od 1. 6. 2013 
do 2. 6. 2014

MAHIJA ZEĆIROVIĆ, 
dekliški priimek Hakić
upokojena 21. julija 2013.
Rodila se je 5. 3. 1955 v kraju Se-
bećevo pri Novem Pazarju v Srbiji. 
Poročena s Šefčetom Zečirovićem, 
mati Amele, Ajsele in Aide.

V podjetju se je zaposlila leta 2007 
kot šivilja v krojaškem oddelku 
HTZ, kjer je delala do upokojitve.
Bila je članica Sindikata SPESS PV 
in Športnega društva SPV.
V prostem času rada poje in se 
sprehaja v naravi.
V pokoju se bo ukvarjala z nabi-
ranjem zdravilnih zelišč, z izleti in 
uživala bo v naravi. 
Sodelavcem želi veliko zdravja in 
medsebojnega razumevanja.
Njeno osebno načelo je: »Dobro 
se z dobrim vrača.«

DUŠAN GAVRILOVIĆ,
upokojen 20. avgusta 2013.
Rodil se je 26. 10. 1954 v Golu-
binjah pri Donjem Milanovcu v 
Srbiji. Poročen z Marijo, rojeno 
Gyurik. Oče Irene.

V podjetju se je zaposlil leta 1974 
kot ključavničar v obratu Mehani-
zacija. 
Leta 1981 je bil premeščen v 
takratni obrat HTZ. Ob upoko-
jitvi je bil pomočnik izdelovalca 
rokavic v podjetju HTZ. 
Bil je član Sindikata SPESS PV 
in član Športnega društva SPV. 
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in za 78-krat darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.
V pokoju se bo ukvarjal z različ-
nimi hišnimi opravili, urejanjem 
okolice, s planinarjenjem in z 
nabiranjem zdravilnih rastlin.
Sodelavcem želi, da se med sabo 
razumejo, da so zdravi in da se 
tudi oni srečno upokojijo.

ZDRAVKO OLJAČA,
upokojen 2. septembra 2013.
Rodil se je 16. 3. 1960 v Ivanjski 
v BiH. Poročen z Marijo, rojeno 
Gobec. Oče Slavke in Dragane.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 
v Gradbeni dejavnosti. Nazadnje 
je delal kot strojnik VTP in dispe-
čer opreme in materiala.
Bil je član Sindikata SPESS PV. 
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja z ma-
lim nogometom in s plavanjem.
V pokoju bo užival na družin-
skem vikendu, se veselil svojih 
vnukov in spremljal njihovo 
odraščanje.
Sodelavcem želi »srečno« pri delu.
Njegovo osebno načelo je: »Delo 
krepi človeka.«

IVO PAVIĆ,
upokojen 13. septembra 2013.
Rodil se je 28. 11. 1959 v Gornjih 
Slavinovićih v BiH. Poročen z 
Bosiljko, rojeno Marić. 
Oče Ivane in Brankice.

V podjetju je zaposlen od leta 
1984, zaposlil se je v takratnem 
obratu Zunanja dejavnost. Na-
zadnje je delal kot pomočnik 
rudarja na Pripravah.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju bo veliko časa namenil 
svojim vnukom.

ALIJA NIŠIĆ,
upokojen 1. oktobra 2013.
Rodil se je 2. 8. 1958 v Donji Lu-
kavici (Živinice) v BiH. Poročen z 
Ifeto, rojeno Ibrišimović. 
Oče Sanele in Sabine.

V podjetju se je zaposlil leta 
1983 kot nekvalificirani delavec v 
obratu Jamske gradnje. Ob delu 
se je izšolal za polkvalificiranega 
in kasneje še za kvalificiranega 
rudarja. Usposobil se je tudi za 
varnostnika. Do upokojitve je bil 
čistilec jamskega odvoza.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in za 27-krat darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se kot poklicni 
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ribič ukvarja z ribištvom.
V pokoju si bo čas krajšal z rejo 
domačih živali, urejanjem okolice 
hiše in vrta, jezdenjem svojega 
konja, s kolesarjenjem …
Sodelavcem sporoča, naj delo 
opravljajo čim bolj varno, učin-
kovito in brez nezgod. Vsem kliče 
»Srečno, Rudarji!«
Njegovo osebno načelo je: »Izko-
risti življenje, kolikor se da.«

ALBIN VOH,
upokojen 21. novembra 2013. 
Rodil se je 23. 2. 1952 v Celju. 
Oče Albina.

V podjetju se je zaposlil leta 1980 
v obratu Zunanja dejavnost. Ob 
upokojitvi je bil pomočnik pri 
lesno-obdelovalnih strojih v pod-
jetju PLP.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času zelo rad kolesari.

JOŽEF CENTRIH,
upokojen 30. novembra 2013.
Rodil se je 10. 1. 1962 v Celju. 
Oče Simona in Darje.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot elektrikar v obratu Klasirnica. 
Ob delu se je izšolal za rudarja, 
opravil pa je tudi izpit za kombaj-

nista. 
Nazadnje je delal kot kombajnist 
na odkopu k. –65/E v jami Pesje.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Včlanjen je v društvo vinogradni-
kov. 
Prosti čas si zapolnjuje s pohodi, 
še najraje na Goro Oljko. 
V pokoju se bo ukvarjal z vsem, 
kar mu bo prineslo življenje.
Svojim nekdanjim sodelavcem želi 
veliko sreče, miru in iskrenosti.
Njegovo osebno načelo je: »Vse, 
kar daš, se vrne.«

HUZEIR ARMIN ŠABANAGIĆ,
upokojen 24. decembra 2013.
Rodil se je 2. 1. 1964 v Bosanski 
Novi v BiH. Poročen z Zuhro, 
rojeno Kantarević. 
Oče Sanele in Anele.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 
na odkopu v jami Škale.
Ob delu se je izšolal za kvalifici-
ranega rudarja, opravil pa je tudi 
tečaj računalništva, ki mu je bil 
v veliko pomoč pri kasnejšem 
delu, saj je do upokojitve delal kot 
tehnik pri skeniranju v podjetju 
HTZ Velenje.
Bil je član Športnega društva SPV. 
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za darovano 
kri oziroma krvodajalstvo. 
Prosti čas si zapolnjuje s hitro 
hojo in hojo v hribe, zelo rad gre 
tudi na kakšen izlet s svojim jekle-
nim konjičkom.
V pokoju bo živel predvsem v 
naravi, z naravo in od nje. Ukvar-
jal se bo z manjšim rančem in z 
vsem, kar spada zraven.
Pri delu je doživel kar nekaj lepih 

dogodkov, še posebej v jami. Veči-
na je pozitivnih in veselih, nekate-
ri so veseli malo manj.
Sodelavcem želi veliko poslovnih 
in osebnih uspehov, predvsem 
veliko zdravja in sreče.
Njegovo osebno načelo je: 
»Zdravje je največje bogastvo.«

JOŽEF CIJAN,
upokojen 26. decembra 2013.
Rodil se je 10. 3. 1952 v Zabu-
kovici. Poročen s Cvetko, rojeno 
Koprivc. Oče Katarine in Joža.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 
v obratu Klasirnica, kjer je delal 
vse do upokojitve; nazadnje je bil 
skupinovodja.
Bil je član Delavskega sveta PV, 
Sindikata SPESS PV in Športnega 
društva SPV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju bo delal okoli svoje hiše, 
pomagal pa bo tudi prijateljem. 
Sodelavcem želi, da bi bili tudi v 
prihodnje uspešni in bi dosega-
li dobre rezultate, a delo naj bo 
predvsem brez nezgod.

BRANKO JAN,
upokojen 30. decembra 2013.
Rodil se je 3. 11. 1957 v Trbovljah. 
Poročen z Ireno, rojeno Pajer. 
Oče Tanje in Petre.
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V podjetju se je zaposlil leta 1985 
kot ključavničar v obratu Mehani-
zacija. 
Nazadnje je bil nadzornik remon-
ta v Strojnem remontu HTZ.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.

RADOSLAV ZIDARN,
upokojen 28. februarja 2014.
Rodil se je 15. 8. 1960 v Podkraju. 
Poročen z Marijo, rojeno Pajenk. 
Oče Marjetke in Nataše.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 
kot strojevodja lokomotive v 
Klasirnici, s prekinitvijo zaradi 
služenja vojaščine pa je delal že od 
leta 1977. Ob delu je opravil tečaje 
za voznika ozkotirne lokomotive, 
signalista jaškov in vzdrževalca 
aparatov SŠM; leta 1985 se je 
izšolal za kvalificiranega rudarja. 
Do upokojitve je bil vzdrževalec 
aparatov SŠM.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. 
Prosti čas si zapolnjuje z vožnjo s 
svojim jeklenim konjičkom.
V pokoju si bo čas krajšal z re-
kreacijo in s pohodništvom ter z 
vožnjo z motorjem.
Njegovo delo je bilo razgibano 
in polno zanimivih dogodkov, še 
najbolj se spomni dogodka, ko so 
sodelavca naučili »čikanja«. 
Svojim sodelavcem sporoča, naj 
bodo strpni in tovariški.

JANEZ OVČJAK,
upokojen 21. marca 2014.
Rodil se je 13. 11. 1960 v Slovenj 
Gradcu. Poročen z Majdo, rojeno 
Zager. Oče Nine in Roka.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 
v obratu Gradbena dejavnost. Ob 
delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja. Nazadnje je bil vodja sku-
pine komunalnega vzdrževanja. 
Bil je član Sindikata SPESS PV in 
Športnega društva SPV. 
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času veliko hodi, 
kolesari in planinari, je tudi član 
gasilskega društva.
V pokoju se bo ukvarjal z opravili 
okoli hiše in na vrtu, hodil bo v 
hribe in nabiral gobe.
Iz delovnih let mu je ostalo veliko 
lepih spominov.
Sodelavcem želi varno in uspešno 
delo ter da bi tudi oni upokojitev 
dočakali čili in zdravi.

ANTON KANOVNIK,
upokojen 31. marca 2014.
Rodil se je 29. 7. 1962 v Slovenj 
Gradcu. Poročen z Magdo, rojeno 
Cvelbar. Oče Vesne in Petra.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 
kot rudar na pripravski številki 
107. Ob delu je opravil izpit za 
kombajnista GPK-stroja. Leta 
1991 je napredoval v vodjo mo-
štva pripravske številke. Nazadnje 
je bil vodja Priprav št. 6.
Prejel je priznanji za 20 let dela 

v podjetju in 60-krat darovano 
kri oziroma za krvodajalstvo ter 
priznanji gasilskega društva in 
Rdečega križa Slovenije.
Prosti čas si zapolnjuje z rekrea-
cijo, predvsem igranjem košarke. 
Je tudi strasten gobar in ribič. V 
pokoju se bo posvečal skrbi za 
svoje zdravje ter vrtičkarstvu in 
nabiranju gob.
Pri delu je doživel veliko lepih in 
zanimivih trenutkov.
Sodelavcem želi čim več uspehov 
in sreče pri delu.

ERIKA BERKE, 
dekliški priimek Zupanc
upokojena 6. aprila 2014.
Rodila se je 18. 4. 1955 v Trbo-
vljah. Poročena z Vladom, mati 
Saša in Igorja.

V podjetju se je zaposlila leta 
1974 kot strojna tehnica v Gospo-
darskem sektorju, do upokojitve 
je delala v tajništvu direktorja 
podjetja HTZ.
Bila je članica Sindikata SPESS 
PV in Športnega društva SPV. 
Prejela je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju si bo čas krajšala z igra-
njem tenisa in branjem knjig.
Sodelavcem želi predvsem str-
pnost in veliko medsebojnega 
razumevanja.

ZLATKO HALABAREC,
upokojen 16. maja 2014.
Rodil se je 16. 8. 1962 v Banfi v 
Čakovcu na Hrvaškem. Poročen z 
Brigito, rojeno Žnidarič. 
Oče Mitje, Laure in Urške.
V podjetju se je zaposlil leta 1985 
kot nekvalificirani delavec pri 
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vzdrževanju v jami Škale, dve leti 
kasneje je opravil tečaj za polkva-
lificiranega rudarja. Nazadnje je 
delal kot strežnik mehanizacije za 
glavnim odvozom.
Bil je član Sindikata SPESS PV, 
Športnega društva SPV in Rdeče-
ga križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela 
v podjetju, 70-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo in raz-
lična priznanja športnih društev. 
Prosti čas si zapolnjuje s košarko 
in z drugimi dejavnostmi Špor-
tnega društva SPV ter branjem 
dobrih knjig.
V pokoju bo veliko časa namenil 
urejanju domačega vrta in sadov-
njaka, skrbel pa bo tudi za doma-
če živali. Njegov največji konjiček 
bo še naprej pletenje košar, tudi 
takšnih za steklenice, kozarce, 
vaze …
Pri delu je doživel veliko lepih 
dogodkov, v spominu pa mu bo 
ostal tisti, ko so na montaži čela v 
jami Škale za malico jedli kranjske 
klobase, zaradi katerih so kasneje 
vsi imeli prebavne motnje.
Sodelavcem želi veliko zdravja 
in sreče ter da tudi sami čim prej 
dočakajo upokojitev.
Njegovo osebno načelo je: »Za 
dežjem vedno posije sonce.«

IVAN NIKIĆ,
upokojen 31. maja 2014.
Rodil se je 30. 5. 1958 v Usori v 
BiH. Poročen s Kato, rojeno Ča-
galj. Oče Monike in Maria.

V podjetju se je zaposlil leta 1980 
kot voznik v obratu Gradbena 
dejavnost. Ob delu se je izšolal za 
polkvalificiranega in kasneje še 

za kvalificiranega rudarja. Uspo-
sobil se je tudi za strojnika VDL 
in »becorita« ter varnostnika. Ob 
upokojitvi je bil varnostnik oz. 
receptor pri glavnem vhodu NOP.
Bil je član Delavskega sveta PV, 
Sindikata SPESS PV in član 
Športnega društva SPV. Prejel je 
priznanje za 20 let dela v podjetju 
in za 25-krat darovano kri oziro-
ma za krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja z no-
gometom, namiznim tenisom in s 
plavanjem.
V pokoju si bo čas krajšal s spre-
hodi v naravi.
Sodelavcem želi veliko strpnosti, 
pozitivne energije in rudarski 
»srečno«!

SUAD BEŠIĆ,
upokojen 2. junija 2014.
Rodil se je 1. 6. 1962 v Ljenobudu 
pri Srebreniku v BiH. Poročen z 
Zumro, rojeno Mehinović. 
Oče Danijele in Eldina.

V podjetju se je zaposlil leta 1980 
kot nekvalificirani delavec v jami 
Pesje. Z delom v jami je po odslu-
ženem vojaškem roku nadaljeval 
leta 1982. Ob delu se je izšolal za 
polkvalificiranega rudarja, uspo-
sobil pa se je tudi za kombajnista. 
Ob upokojitvi je bil zaposlen pri 

Komunalnem vzdrževanju HTZ 
kot strojnik lahke mehanizacije.
Bil je član Sindikata SPESS PV 
in član Športnega društva SPV. 
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in za 30-krat darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.
V pokoju si bo čas krajšal z različ-
nimi športnimi dejavnostmi.
Sodelavcem želi veliko dobrega, 
predvsem pa varno delo.

Slobodan Mrkonjić

Izlet na 
Primorsko
Člane Kluba upokojencev 
Skupine Premogovnik Velenje 
vabimo na izlet na Primorsko, 
ki bo 10. septembra 2014, z 
odhodom ob 7. uri z Avtobu-
sne postaje Velenje. Ogledali 
si bomo lokalne znamenitosti 
Primorske. Po kosilu se bomo 
odpravili na barko, kjer bomo 
ob druženju in morski hrani 
preživeli popoldan.
vpis bo potekal v sredo, 13. 
avgusta, med 9. in 11. uro v 
klubski pisarni. Cena izleta 
je 30 evrov.

Oto Gradišnik

SVETILKA ŠT. 5

DAN ZA DNEM LETA TEKO,

VSE SE SPREMINJA TAM POD ZEMLJO.

BIL SEM MLAD, POLN ŽELJA IN NAD,

KNAP BOM POSTAL IN PREMOG KOPAL.

JE TO IZBIRA, IZBIRA NAVAD,

NE, DEJSTVO, DA SEM BIL MLAD.

IZBRAL SEM ŽIVLJENJE, ŽIVLJENJE NA NITKI,

POSTAL JUNAK, A ŠELE PO BITKI.

PO BITKI PRAVIŠ, KJE IN KDAJ JE BILO TO,

JE BITKA Z NARAVO, BITKA Z MOČJO.

ZGODI SE, NE VEŠ, KDAJ IN KJE TE UDARI,

PROTI NARAVI SE V BRAN JI POSTAVI.

BILA JE Z MENOJ ŽIVLJENJA ZNANILKA,

UGASNILA NA 109, TA ŠTEVILKA.
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Pohod na Čreto
Na naš zdaj že tradicionalni upokojenski torek smo se 20. maja odpravili na pohod na Čreto. 
Prebudili smo se v prečudovito jutro, s pravo modrino neba, ki si ga vsak pohodnik vedno želi. Z 
avtobusom smo se peljali do konca Žovneškega jezera, kjer smo začeli z načrtovanim pohodom. 

V dobrih petnajstih minutah hoje po 
rahli strmini skozi gozd smo zagledali 
prve zidove ruševin gradu Žovnek, 
ki stoji na zelo razglednem in nekoč 
težko dostopnem pobočju Dobrovelj. 
Do leta 1993 so bile ruševine gradu 
v zelo slabem stanju. Pred dokonč-
nim propadom so to zibelko celjskih 

knezov rešili entuziasti Kulturno-zgo-
dovinskega društva Braslovče, ki so s 
prostovoljnim delom začeli njegovo 
obnovo. Od takrat dalje je grad dobi-
val nazaj del svoje nekdanje podobe. 
Po dvajsetih letih trdega dela so 
okrogli obrambni stolp tudi pokrili z 
dvoslemensko strešno konstrukcijo in 

mu vrnili nekdanjo podobo, takšno, 
kot jo prikazuje stari Vischerjev ba-
krorez. Vrata v stolp nam je odklenil 
sam župan občine Braslovče Brane 
Strojanšek, ki nam je povedal, kako 
so ruševine obnavljali in poudaril, da 
bodo z rekonstrukcijo še nadaljevali.

Markacije so nas vodile naprej po po-
bočju, nekaj časa po kolovozu, prečno 
smo se vzpenjali nad hudourniškim 
grabnom in ga tudi prečili. Nekaj 
časa smo hodili po makadamski cesti 
mimo spomenika NOB in se na klo-
peh pri Lovskem domu pod Grmado 
odpočili ter si privoščili zasluženo 
malico. Pri kmetiji Strojanšek smo 
krenili zopet na gozdno pot in uživali 
ob pogledih na zeleno rastje. Pod 
samotno in zgledno urejeno kmetijo 
Brezovnikov smo čez senožeti hodili 
v gosjem redu, da ne bi preveč poho-
dili visoke trave in številnega cvetja. 
Občudovali smo lepo ohranjeno 
staro leseno kaščo in se z najlepšega 
razglednega mesta zazrli v prostra-
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Prireditve ob 
rudarskem prazniku
V torek, 1. julija 2014, ob 19. uri bo na Mestnem stadionu Velenje 
19. tradicionalni Mednarodni atletski miting v počastitev dneva 
rudarjev.

Četrtek, 3. julija 2014, bo praznični dan s 54. Skokom čez kožo:
•	 budnice Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje ob 6. uri;
•	 podelitev priznanj vsem letošnjim delovnim jubilantom in jubilan-

tom Jamske reševalne čete ob 10. uri v Domu kulture Velenje;
•	 parada uniformiranih rudarjev – zbor ob 17. uri na Titovem trgu, 

odhod parade na Mestni stadion Velenje ob 17.30;
•	 Skok čez kožo ob 18. uri na Mestnem stadionu Velenje;
•	 družabno srečanje zaposlenih v družbah Skupine Premogovnik Ve-

lenje in upokojencev Skupine PV ob Restavraciji Jezero – po Skoku 
čez kožo.
Upokojenci bodo lahko na podlagi osebnega dokumenta prevzeli 
bone za hrano in pijačo še 30. junija med 9. in 12. uro na sedežu Klu-
ba upokojencev Skupine PV (recepcija steklene direkcije na Rudarski 
ulici 6 v Velenju); vsak upokojenec prejme en bon.

no Savinjsko dolino pod sabo in na 
obronke njenega hribovja. Tu se nam 
je pogled še zadnjič ustavil na zrcalni 
podobi Žovneškega jezera. Šli smo 
še mimo dveh vzorno vzdrževanih 
kmetij, videli še eno staro kaščo in na 
križišču poti krenili v smeri našega 
cilja. Pot mimo cerkve sv. Matere 
božje nas je pripeljala do Doma na 
Čreti na višini 966 metrov.

Mimo partizanskih obeležij in cerkve 
sv. Katarine smo začeli s spustom 
proti Koči na Farbanci (702 m). Spust 
v dolino je bil, zaradi posledic žleda 
in precejšnjega uničenja narave, kar 
precej otežen. Pot je na več mestih 
uničena, zato smo si morali utirati 
novo med podrtimi drevesi z navzgor 
štrlečimi koreninami in novimi 
gozdnimi vlakami, ki so grdo zarezale 
v prej bujno zeleno gozdno podlago 
in rastlinje. Bili smo zelo žalostni ob 
pogledih na razdejanje narave. Po se-
stopu v vas Potok smo še malo preiz-
kusili hojo po asfaltnem cestišču. Na 
srečo nas je voznik avtobusa počakal 
bližje, kot smo predvidevali, in nas s 
tem res razveselil.

V pogovorih z drugimi pohodniki 
sem se prepričala, da so tudi oni 
uživali tako, kot sem jaz. Bilo nam 

je lepo, sonce nas je prijetno grelo, 
nadihali smo se svežega zraka in se 
nagledali lepot narave. Verjamem, da 
nam bo vreme tudi v prihodnje tako 
naklonjeno in da bodo naša potepa-
nja prav tako prijetna. Pridružite se 

nam tudi tisti, ki se do zdaj še niste 
odločili za takšne pohode. Zagota-
vljam vam, da vam bo všeč.                                                

Irena Maršnjak
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RGP gradi vodomerne 
postaje po Sloveniji

Voda, strateška surovina 
prihodnosti
Slovenija ima v primerjavi z drugimi 
Evropskimi državami bogate zaloge 
čiste pitne vode, žal so prav te vode 
in vodna okolja vse bolj ogrožena. 
Zato ni presenetljivo, da je bila skrb 
za boljše stanje vodnega okolja prav iz 
teh razlogov opredeljena kot eno od 
štirih prednostnih področij Naci-
onalnega programa varstva okolja. 
Podobno kot večina evropskih držav 
tudi Slovenija uvaja celovito upravlja-
nje z vodnimi viri. 
Za spremljanje količinskega in 
kakovostnega stanja podzemne vode 
je na območju Slovenije predvide-
nih 32 novih merilnih mest. Namen 
raziskovalnih vrtin – piezometrov je 
ugotavljanje hidrodinamičnih, fizikal-
nih in kemijskih parametrov podze-
mne vode s črpanjem v posameznih 
plasteh vodonosnika.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje letos pospešeno financira projekt izgradnje hidroloških meril-
nih postaj za spremljanje podzemne vode. Hčerinska družba Premogovnika Velenje RGP je v prvi 
polovici letošnjega leta že zgradila merilne postaje Parižlje, Trnava, Žalec in Latkova vas, zdaj se 
aktivno vključuje v izdelavo nadgradnje sistema za spremljanje vodnega okolja v celotni Sloveniji.

Družba RGP je zgradila 
prve štiri vodomerne 
postaje
Lokacije vodomernih postaj, ki smo 
jih izdelali v družbi RGP, so v Savinj-
ski kotlini (Parižlje, Trnava, Žalec 
in Latkova vas). Vrtine – piezometri 
so razporejeni glede na smer toka 
podzemne vode. V vsaki vodomer-
ni postaji sta v povprečju po dve 
vodomerni vrtini globine med 30 in 
40 metrov. Vrtanje smo izvedli z enoj-
nim jedrnikom na suho. Za izdelavo 
piezometrov se uporabljajo različni 
tipi cevi in filtrov. Vrsta cevi in filtrov 
je odvisna od geološke sestave, glo-
bine ter fizikalno-kemijskih lastnosti 
podzemne vode. Pri tem projektu 
smo uporabili  jeklene in inox cevi, ki 
so odpornejše proti koroziji. Sestavni 
del vodomerne postaje so še poniko-
valni jaški, ki so namenjeni ponikanju 
vode, izčrpane za potrebe kemičnih 

analiz. Vse vodomerne postaje so 
popolnoma avtomatizirane in da-
ljinsko vodene. Električno napajanje 
sistemov je izvedeno preko solarnih 
panelov.

Pri samem vrtanju je bila zelo po-
membna hidrološka spremljava. Na 
osnovi spremljave smo določili geo-
loške popise jeder, izvedli redukcijo 
popisanih jeder na karakteristične 
litološke člene, interpretacijo rezulta-
tov opravljenih analiz in poskusov in 
izdelali hidrogeološko poročilo.

Cilji
Pred nami je nov sklop izvedbe petih 
vodomernih postaj na Dravskem 
polju. Z zavzetostjo, ki nam v družbi 
RGP ni tuja, bomo izvedli tudi ta dela 
in tako letos pridobili del prihodka 
tudi iz tega naslova.

mag. Marko Ranzinger
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35 let Rudarskega okteta
Tri desetletja in pol so doba, pri kateri se človek že zaveda, da se let ne da zaustaviti, vendar 
dobro ve tudi, da leta ne morejo ustaviti njega. Da to res drži, so na koncertu v počastitev treh 
desetletij in pol delovanja 29. maja v velenjskem hramu kulture več kot prepričljivo dokazali člani 
Rudarskega okteta Velenje.

Rudarski oktet s petjem na poslušalce prenaša dobre misli in dobro voljo. (foto: Hans)

Rudarski oktet je nastal oktobra 1979, 
ko so sodelavci v velenjskem pre-
mogovniku združili veselje do petja. 
Oktet je prvih šest let vodil ludvik 
glavnik, nato štirinajst let Ciril 
vertačnik, leta 1999 pa je njegovo vo-
denje prevzela zborovodkinja danica 
Pirečnik. V času svojega delovanja so 
člani okteta obogatili in razširili svoj 
repertoar od stanovske, narodne do 
črnske duhovne, zimzelenih in dal-
matinskih pesmi. S širokim naborom 
pesmi in njihovo kakovostno izvedbo 
so pridobili ugled tako na slovenskih 
tleh kot tudi zunaj naših meja.

Dober glas so ponesli 
tudi zunaj meja
»Davnega leta 1979 je Rudarski 
oktet prvič nastopil in že kmalu 
ponesel glas Premogovnika Velenje, 
premogovniške dejavnosti in glas 
Velenja najprej v lokalnem, potem 

pa tudi v širšem okolju,« je številne 
obiskovalce nagovoril Izvršni 
direktor gospodarskega področja 
Premogovnika velenje dr. vladimir 
Malenković in dodal, da je bilo vlože-
nega veliko trdega dela, vaj in truda, 
zaradi česar je oktet postajal iz leta v 
leto boljši. »Rezultat tega so odlični 
nastopi in nagrade, ki jih je Rudarski 
oktet prejel. Zahvaljujem se vam za 
številne nastope na naših prireditvah, 
saj si praznika rudarjev in drugih, za 
podjetje pomembnih dogodkov, brez 
vas in vašega petja pravzaprav niti 
predstavljati ne znamo več. Zaposleni 
v Skupini Premogovnik Velenje vam 
radi prisluhnemo in smo ponosni na 
svoj Rudarski oktet.«
Dr. Malenković je v imenu Premo-
govnika Velenje pevcem podelil 
kladivca, simbol rudarskega stanu. 

S petjem predajajo svoja 
čustva
Človek z besedo predaja svoje misli, 
z umetnostjo pa ljudje drug drugemu 
predajamo čustva. S petjem še prav 
posebej. In teh pozitivnih čustev je 
bilo v dvorani čutiti precej.
V prvem delu so se oktetovci predsta-
vili s slovenskimi pesmimi Slovenska 
dežela, Bil sem srečen danes, Vse 
rožice rumene, Igraj kolce in Repna 
župa za 4 osebe, tem pa so v drugem 
delu sledile še tuje in dalmatinske 

Oktet je v času svojega delova-
nja izdal kaseto »Okteti rudar-
jem« (1990) in zgoščenke »So 
knapje skup zbrani« (1999), 
»Tema luč in pesem« (2004) 
ter »Velenje, srečno!« (2009).
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skladbe La montanara, Sh boom, Pla-
vi putevi mora, Ne diraj moju ljubav, 
Probudi me jutrom in Ruža crvena. 
Svojo krstno izvedbo v priredbi 
Rudarskega okteta je na jubilejnem 
koncertu doživela slovenska zimzele-
na Na vrhu nebotičnika. Navdušeno 
občinstvo je z glasnim ploskanjem 
člane okteta kar nekajkrat priklicalo 
nazaj na oder in si izborilo dodatne 
pesmi.

Peli bomo še naprej
Članom Rudarskega okteta Velenje 
ustvarjalnega navdiha nikoli ni 
zmanjkalo. Ves čas svojega delovanja 
se družijo ljubiteljsko, vendar jih 
želja po še boljšem in kakovostnem 
podajanju pesmi žene k trdemu delu. 
»Čeprav Rudarski oktet letos pra-
znuje 35. obletnico delovanja, je za 

nas, pevce, pomembno prav vsako 
leto,« je po koncertu povedal simon 
klinc, organizacijski vodja okteta. 
»Seveda pa je lepo videti, da gojimo 
tradicijo petja že toliko let. Pravijo, 
da kdor poje, zlo ne misli in tako tudi 
mi s petjem na poslušalce prenašamo 
dobre misli in dobro voljo, vse to pa 
nam zadovoljni poslušalci dvakra-

Zdajšnja sestava Rudarskega 
okteta: Tonček Krajnc, Boštjan 
Oštir, Samo Frankovič, Maksi-
miljan Cigale, Marko Meža, 
Simon Klinc, Franc Klinc, 
Domen Frankovič in Franc 
Žerdoner.

Povabilu jubilantov, da skupaj z njimi proslavijo uspešno ustvarjanje, se je z veseljem odzval tudi Koroški oktet, ki se je 
predstavil s slovenskimi narodnimi pesmimi. (foto: Hans)

Dr. Vladimir Malenković je članom Rudarskega okteta podelil kladivca, simbol 
rudarskega stanu. (foto: Hans)

tno vračajo. To nam vedno znova 
daje nov zagon in motivacijo, ki sta 
potrebna za številne vaje ter ure in 
ure petja skozi vse leto. Prav ta čas, ki 
ga preživimo skupaj, nas prijateljsko 
povezuje v eno celoto. Če povzamem, 
lahko rečem samo, da radi pojemo in 
peli bomo še naprej.«

Tadeja Jegrišnik
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Lepote Slovenije
V soboto, 7. junija, smo se članice in člani Aktiva delovnih invalidov Skupine PV odpravili na izlet 
na enega najlepših koščkov naše lepe Slovenije – Primorsko. Smer in čas sta bila izbrana zelo do-
bro, saj je skupaj z nami iz Velenja proti morju potovalo tudi jutranje sonce.

Piran je poleg Izole najlepše slovensko obmorsko mesto. (foto: Predrag Škorić)

Na počivališču Ravbarkomanda smo 
imeli postanek in brezvetrje, kar je v 
teh krajih redko (po navadi tam v tem 
letnem času vedno piha ostra burja, 
ki prepiha do kosti). Dobrodošel 
zajtrk iz prtljažnika in prve kapljice 
osvežilne pijače so dali vedeti, da bo 
dan zanimiv in dolg. V Štorjah, v eni 
izmed tamkajšnjih kleti, nas je priča-
kala pristna kraška malica – dobrote 
domače kuhinje vključno s pršutom 
in kozarček »rujnega« iz soda poleg 
miz. Po malici smo nadaljevali pot 
proti morju. 
Ob prihodu v Piran smo ugotovili, 
da je ta poleg Izole še vedno najlepše 
slovensko obmorsko mesto, le piran-
ski Akvarij je nekaj siromašnejši, kot 
je bil pred leti, a smo si ga vseeno z 
veseljem ogledali. Časa je ostalo še za 
kavico ob obali, najpogumnejši pa so 
si v morju namočili noge (nekatere še 
kaj več).
Iz Pirana smo vrnili v notranjost 
Slovenije, k naši zadnji izletniški po-
staji – Pivki, kjer smo si med drugim 
ogledali tamkajšnji znameniti muzej 
vojaške opreme. Zelo nazorno in 
od blizu smo lahko videli, s kakšno 
opremo – čeprav smo videli le delček 
nekdanje orožarne – je razpolagala 
vojska Jugoslavije. Prav poseben vtis 
je na nas naredil helikopter, ki nosi 
ime Velenje. Zgodba o njegovem 
prebegu v osamosvojitveni vojni – 
posadka je z njim pribežala na Golte 
– veliko pove o naši še ne tako stari 
zgodovini. Letala, ki so na ogled, so s 
svojo zgodbo pomnik, kaj vse je bilo 
mogoče doseči, če si bil velik (beri 
Tito), in kaj vse so ti ponudili; najbrž 
tudi zato, ker je bila Jugoslavija na 
pomembnem križišču med vzhodom 
in zahodom. Največ našega zanima-
nja je požela podmornica, v katero 
smo se »vkrcali« in videli, v kakšnih 
razmerah so delali vojaki/mornarji 
nekdanje JLA. 
Vsi udeleženci izleta smo bili enotni, 
da smo preživeli čudovit »skok« na 
Slovensko primorje, ki ga bomo z 
veseljem ponovili.

Drago Kolar
Največ zanimanja je požela podmornica, v katero so se udeleženci izleta »vkrcali« 
in videli, v kakšnih razmerah so delali vojaki nekdanje JLA. (foto: Predrag Škorić)
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Uspešni ob jubileju
Jubilejnega 40. Avtorallya v organizaciji Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje 
sta se letos udeležili tudi ekipi Aktiva delovnih invalidov Skupine PV. Športno, zabavno in tek-
movalno srečanje je temeljilo predvsem na druženju različnih invalidskih odborov, bilo pa je tudi 
mednarodno, saj sta se ga udeležili tudi ekipi iz Madžarske.

Tekmovanje je potekalo v štirih 
disciplinah. Voznik je moral najprej 
opraviti s spretnostno vožnjo, ki je 
tokrat potekala na parkirišču NOP, 
sledilo je tekmovanje v streljanju z 
zračno puško, pikadu in kegljanju z 
vrvico. Na cilju so se vse ekipe pome-
rile še v metanju obročev, a rezultati 
te discipline niso bili upoštevani pri 
končni uvrstitvi.

V obeh naših ekipah smo si za dobre 
rezultate zelo prizadevali. Ekipa 
Studia HTZ v sestavi Miran Debe-
lak, Boštjan Gorjup, Igor Ledinek in 
Anton Krajnc se je uvrstila v zlato 
sredino. Člani zmagovalne ekipe 
Knapi smo se odrezali odlično in 
po panogah osvojili: Drago Kolar 
kot voznik prvo mesto v spretnostni 
vožnji, Marija Strahovnik prvo mesto 
v streljanju z zračno puško, Srečko 
Ramšak drugo mesto v tekmovanju 
v pikadu, Ibrahim Avdićević pa se 
je zelo izkazal v kegljanju z vrvico. 

S tem smo člani ekipe Knapi kot 
absolutni zmagovalci osvojili pokal 
za prvo mesto in vnovič dokazali, da 
smo tudi invalidi lahko dobri športni-

ki, ki dostojno zastopamo ime našega 
podjetja.

Drago Kolar

Da člani Aktiva delovnih invalidov Skupine PV ne tekmujemo zgolj v okviru 
društva, je na državnem prvenstvu v streljanju z zračnim orožjem dokazala naša 
članica Marija Sušec, ki je osvojila odlično tretje mesto, za kar ji čestitamo. 

V obeh ekipah ADI Skupine PV so si za dobre rezultate zelo prizadevali. (foto: Drago Kremžar)
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V torek, 8. aprila, in v četrtek, 10. 
aprila, so si zaposleni po predhodni 
rezervaciji termina izmerili vredno-
sti holesterola in sladkorja v krvi. 
Meritve je opravila za to usposobljena 
oseba. Rezultati so pokazali, da ima 
od 101, ki so opravili meritev, kar 
71 zaposlenih povišan holesterol, 
34 zaposlenih je imelo povišano 
vrednost sladkorja v krvi in 23 jih je 
imelo skupaj povišano tako vrednost 
holesterola kot vrednost sladkorja.

Kaj je holesterol?
Holesterol je vosku podobna snov, 
ki je ključna sestavina vsake celice. 
Iz njega nastanejo v telesu številne 
druge snovi, ki so nujne za življenje, 
med drugim tudi nekateri hormoni – 
spolni in hormoni nadledvične žleze. 
Pri razgradnji holesterola se v jetrih 
tvorijo žolčne kisline, ki se izločajo v 
prebavni trakt in so nujno potrebne 
za prebavo maščob v hrani.
Telo dobi holesterol na dva načina. 

Teden zdravja v 
Premogovniku Velenje
7. aprila je Svetovni dan zdravja, zato smo tudi v Skupini Premogovnik Velenje organizirali teden 
zdravja, čigar dejavnosti so potekale od 7. do 11. aprila. V ponedeljek, 7. aprila, so vsi zaposleni 
prejeli jabolko, z namenom, kot pravi pregovor: »Eno jabolko na dan, odžene zdravnika stran.« 
Cel teden so pod taktirko organizatorja rekreacije Evgena Roškarja potekale raztezne vaje za vse 
zaposlene, ki pri svojem delu uporabljajo računalnik. 

Večji del ga nastane v jetrih (endoge-
ni holesterol), v telo ga vnašamo tudi 
s hrano (eksogeni holesterol). Hole-
sterol je v vodi netopen, po telesu se 
prenaša s krvjo v obliki lipoproteinov, 
v katerih so poleg njega še trigliceridi, 
posebne beljakovine apoproteini in 
fosfolipidi.
Ločimo:
•	 škodljive lipoproteine z majhno 

gostoto – LDL; 
•	 lipoproteine z zelo majhno gostoto 

– VLDL in ostanke VLDL, ki 
omogočajo kopičenje holesterola v 
žilni steni;

•	 koristne lipoproteine z veliko go-
stoto – HDL, ki holesterol iz žilnih 
sten odstranjujejo.

Holesterol LDL imenujemo tudi ško-
dljivi holesterol, saj se lahko kopiči v 
žilni steni. Holesterol HDL pa velja za 
koristni holesterol, saj iz žilnih sten 
odstranjuje škodljivi holesterol.
Naš cilj je, da bi bilo škodljivega ho-
lesterola v krvi čim manj, koristnega 

holesterola HDL pa čim več.
Mejne vrednosti holesterola so:
•	 skupni holesterol: manj kot 

5 mmol/l,
•	 holesterol LDL: manj kot 3 mmol/l 

(škodljivi holesterol),
•	 holesterol HDL: več kot 1 mmol/l 

pri moških (koristni holesterol),
•	 holesterol HDL: več kot 1,2 

mmol/l pri ženskah (koristni 
holesterol).

Kdaj govorimo o povečani 
vsebnosti holesterola v 
krvi?
Kadar je v krvi preveč holesterola, se 
začne kopičiti v žilni steni. Vzroki za 
povečano vsebnost holesterola v krvi 
so različni:
•	 prirojene motnje v presnovi ma-

ščob,
•	 razne bolezni (sladkorna bolezen, 

bolezni ščitnice),
•	 nekatera zdravila,
•	 stres.
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Prehranska priporočila za uravnavanje holesterola

  PrIPoroČena IzbIra zMerna IzbIra odsvetovana IzbIra 

žitarice, 
kosmiči polnozrnati izdelki kruh iz rafinirane moke, riž, testenine, 

prepečenec, koruzni kosmiči pecivo, kolači, pite, rogljički

zelenjava surova in kuhana zelenjava   zelenjava, pripravljena z maslom ali s 
smetano 

stročnice vse (tudi soja in sojine 
beljakovine)     

sadje sveže ali zmrznjeno sadje sušeno sadje, marmelada, džem, 
vloženo sadje   

oreščki in 
semena   vse vrste kokos 

meso in ribe puste in modre ribe, 
perutnina brez kože 

pusta govedina, jagnjetina, svinjina, 
teletina, morski sadeži 

klobase, salame, slanina, rebrca, hrenovke, 
drobovina 

mlečni izdelki 
in jajca 

posneto mleko in posneti 
jogurt, jajčni beljak 

mleko, sir in drugi mlečni izdelki z 
malo maščob 

navadni sir, smetana, jajčni rumenjak, 
polnomastno mleko in polnomastni jogurt 

•	 Da bi preprečili čezmerno telesno težo in debelost, moramo ustrezno prilagoditi količino živil oz. energijski vnos.
•	 Uživanje soli moramo zmanjšati na manj kot 5 g na dan, kar lahko dosežemo z izogibanjem dosoljevanju jedi pri mizi, 

zmanjšano uporabo 
•	 Svetujemo zmernost pri uživanju alkoholnih pijač. soli pri kuhanju in izbiro svežih ali že pripravljenih nesoljenih jedi.

  PrIPoroČena IzbIra zMerna IzbIra odsvetovana IzbIra 

sladkarije in sladila sladila brez kalorij saharoza, med, fruktoza, glukoza, 
čokolada, bonboni torte, sladoledi 

kuhane maščobe in 
prelivi 

kis, kečap, gorčica, prelivi 
brez maščob 

rastlinska olja, mehke margarine, 
solatni prelivi, majoneza 

maslo, trde margarine, palmino in 
kokosovo olje, svinjska mast, slanina, 
prelivi iz jajčnih rumenjakov 

Omejiti je treba uživanje pijač in živil z dodanim sladkorjem, še posebej sladkanih gaziranih pijač.

•	 Za zdrav življenjski slog sta pomembna tako izbira primernih živil kot tudi način priprave: 
•	 priporočeni so priprava jedi na žaru, kuhanje in kuhanje v pari,
•	 dovoljena sta priprava v ponvi brez olja in pečenje,
•	 odsvetovana sta cvrtje in praženje.

Poleg dedne nagnjenosti so za pojav 
zvišanega holesterola v krvi pomemb-
ne tudi nezdrave življenjske navade:
•	 mastna in kalorično preobilna 

prehrana,
•	 telesna nedejavnost,
•	 kajenje …

Zakaj je povečana 
vsebnost holesterola v 
krvi nevarna?
Povečana vrednost holesterola v 
krvi ali hiperholesterolemija je med 
najbolj ogrožajočimi dejavniki za 
nastanek in napredovanje ateroskle-
roze. Ateroskleroza je počasi napre-
dujoč proces kopičenja holesterola iz 
krvi v stenah žil odvodnic (arterij), ki 
povzroči, da se zmanjša premer žile. S 
tem se zmanjša pretok krvi skozi žile. 
Žile se lahko celo popolnoma zamaši-

jo. Ateroskleroza se lahko razvije kjer 
koli v telesu, najbolj pogosta pa je v 
koronarnih žilah, kjer lahko povzroči 
srčni infarkt, v možganskih arterijah, 
kjer lahko povzroči možgansko kap, 
ter v arterijah nog, kjer lahko povzro-
či odmrtje dela ali celo cele noge.

Ali lahko z zmanjšanjem 
vsebnosti holesterola 
zmanjšamo tveganje?
V številnih raziskavah so dokazali, 
da zmanjšanje vsebnosti holesterola v 
krvi bistveno upočasni napredovanje 
ateroskleroze in s tem zmanjša ne-
varnost za nastanek srčnega infarkta, 
možganske kapi ali pretočnih motenj 
v arterijah nog.

Kaj lahko storimo sami, 
da zmanjšamo vsebnost 
holesterola v krvi?
Povečano vsebnost holesterola v krvi 
lahko zmanjšamo z zdravim načinom 
življenja. Gre za upoštevanje zdravih 
navad, ki vključujejo zdravo prehra-
no, zmanjšanje prevelike telesne teže, 
redno telesno dejavnost, opustitev 
kajenja in omejeno pitje alkohola.

Jana Žolgar
vir: Lek, član skupine Sandoz;

povzeto po knjižicah V skrbi za vaše zdravje, 
KRKA
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40. obletnica mature Rudarske 
tehnične šole v Velenju
V soboto, 24. maja 2014, je bilo v Kolodvorski restavraciji Velenje organizirano srečanje sošolcev 
Rudarske tehnične šole Velenje (3. RT).

Po končanem srednješolskem izobra-
ževanju so se leta 1974 dijaki odpra-
vili v različna mesta po Sloveniji in si 
tam skušali pridobiti prvo zaposlitev. 
Dijaki so bili štipendisti takratnih 
rudarskih organizacij, premogov-
nikov in kamnolomov. Letnik 3. 
RT je uspešno končalo vseh 25 vanj 
vpisanih dijakov in v Premogovniku 
Velenje se jih je zaposlilo 12. V tistem 
času je bilo namreč zaradi velike 
porabe električne energije zaželeno 
zaposlovanje v premogovnikih. Ne-
kateri dijaki so nadaljevali študij na I. 
stopnji v rudarstvu in ga tudi uspešno 
končali.
Na srečanju je bilo zelo prijetno 
obuditi spomine tudi z razrednikoma 
Silvo in Andrejem Kuzmanom, ki sta 
se trudila, da dijaki prenesejo čim 
več pridobljenega znanja v prakso, s 
čimer so bogatili delovna okolja. Na 
obletnici mature je pogovor potekal 
o uspehih, ki so jih dosegli na svojih 
delovnih področjih. Beseda je tekla 
tudi o družinskem življenju. Vsi so 
zadovoljno zatrjevali, da so v večini 
dosegli svoje cilje na vseh področjih. 
Večina je zmogla z delom uresničiti 

svoje želje tako v delovnem okolju kot 
v okolju, kjer živijo. Čas je hitro tekel 
in prišel je trenutek, ob katerem so si 
obljubili, da se kmalu spet srečajo.
Nekdanji predsednik razredne sku-
pnosti Srečko Korošec, ki je bil hkrati 

16. srečanje preseljenih Škalčanov in 
tombola v Škalah – v soboto, 5. julija 2014 
Dvorana KS v Gasilskem domu Škale in prizorišče pred Gasilskim domom. 
ob 16. uri sprejem vabljenih preseljenih Škalčanov s kulturnim progra-
mom in predstavitev zbirke pesmi Pod vodo vas, nad vodo glas.  
ob 17. uri začetek tombole. 
Spremljajoč zabavni program z  ustvarjalnimi delavnicami, s predstavi-
tvijo lokalnih ponudnikov, prebiranjem poezije in z živo glasbo.

Organizatorja: Društvo REVIVAS Škale in KS Škale-Hrastovec
Informacije: info@revivas-skale.si; tel.: 041 394 660, 051 649 167

organizator srečanja, se jim je zahvalil 
za številno udeležbo. Sošolci, ki so se 
mu zahvalili za organizacijo dogodka, 
so povedali, da se bodo z veseljem 
vračali v naše mesto priložnosti.

Organizator srečanja je bil nekdanji predsednik razredne skupnosti Srečko Korošec.
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V soboto, 14. junija, je v Savinjski do-
lini v nekoč rudarskem kraju Zabu-
kovici potekalo 46. srečanje gasilskih 
enot rudnikov in energetikov Sloveni-
je – GERES. Organizator in izvajalec 
srečanja PGD Zabukovica je to zdru-
žilo s praznovanjem 90. obletnice 
delovanja njihovega društva. Gasilsko 
tekmovanje, v katerem so sodelovali 
članice in člani v kategorijah desetin 
A (do 30 let) in B (nad 30 let), je se-
stavljalo več različnih gasilsko-špor-
tnih disciplin, in sicer, vaja z motor-
no brizgalno, v kateri tekmujejo z 
gasilskim orodjem in črpalko za vodo 
– pri tej vaji sta pomembni hitrost in 
spretnost sestavljanja cevovoda – ter 
štafetni tek na 400 metrov, v kateri 
sodeluje osem članov, ki si na razdalji 
400 metrov namesto palice predajajo 
gasilski ročnik. Starejši gasilke in 
gasilci so imeli vaji s hidrantom in 
raznoterosti. 
Srečanja in tekmovanja smo se z 
dvema desetinama udeležili tudi 
člani PIGD Premogovnik Velenje in 

Naši gasilci slavili zmago

ponovno segli po najvišjih lovorikah. 
Člani skupine b so osvojili 1. mesto 
ter s tem pokal in prehodni pokal, 
člani skupine a pa so osvojili 6. 
mesto.
Tekmovanje, ki je bilo na izjemno 
visoki kakovostni ravni in je potekalo 
brez zapletov, se je odvijalo na stadio-
nu v Žalcu. Po zaključenem tekmova-

nju smo se odpeljali v kraj Zabukovi-
ca, kjer je bil nekoč tudi rudnik. Tam 
so nas pogostili z dobrim kosilom 
in s hladno pijačo ter v nadaljevanju 
izvedli podelitev priznanj. 
Zmagovalni desetini iskrene čestitke, 
vsem ostalim članom pa 
NA POMOČ!

Miran Debelak

Dela na projektu so zdaj končana. 
Velenje je s tem projektom dobilo 
novo in sodobno promenado z novim 
mostom čez reko Pako in amfitea-
trom ob bregovih reke kot osrednjim 

Dela na promenadi končana
V minuli številki časopisa Rudar smo že pisali o projektu prenove velenjske mestne promenade, pri 
katerem sta kot glavna izvajalca sodelovali hčerinski družbi Premogovnika Velenje HTZ Velenje in RGP.

prireditvenim prostorom v tem delu 
mesta. Celotna infrastruktura, ki 
je bila v tem delu mesta že močno 
dotrajana, je nova, prav tako poti, ur-
bani elementi in razsvetljava. Urejena 

sta struga Pake in manjši otoček, ki 
deli nizke pretoke Pake na dva dela. 
Pred Zdravstvenim domom Vele-
nje je zgrajena tudi nova dvoetažna 
parkirna hiša.

foto: Hans
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Branje je zakon
Albert Einstein je nekoč napisal, da nas bo logika pripeljala od A do B, domišljija pa vsepovsod. In 
ko se prepustimo zgodbam, velikemu umu zlahka pritrdimo.

Sue Monk Kidd – Prestol 
morske deklice
»Nekje sredi mojega zakona, ko sem 
bila predvsem Hughova žena in De-
ejina mati, ena tistih neambicioznih 
žensk, ki nimajo niti najmanjše želje, 
da bi premikale meje vesolja, sem se 
zaljubila v benediktinskega meniha.« 
S temi besedami skočimo skupaj z 
junakinjo Jessie v navdihujočo ljube-
zensko zgodbo, ki raziskuje izbruh 
zadržane strasti.
V cerkvi benediktinskega samostana 
na otoku Egret stoji skrivnostni stol, 
imenovan Prestol morske deklice, 
posvečen svetnici, ki je bila po legen-
di pred posvetitvijo morska deklica. 
Življenje žene in matere Jessie je v 
veliki meri povezano s skrivnostno 
legendo in prestolom morske deklice, 
vendar se tega ne zaveda, dokler se ne 
vrne na rodni otok, da bi pomagala 
materi. Nekega dne Jessie spreleti 
spoznanje, da ne čuti več prave strasti 
do življenja in do svojega partnerja 
ter da ne ve več, kdo je in kaj si želi. 
Ko nekega dne izve šokantno novico, 
da si je njena, psihično nestabilna 
mati odrezala prst, se odloči, da bo 
nemudoma odpotovala. Njen mož 
Hugh si želi iti z njo, a je neomajna – 
oditi želi sama. Ne zaveda pa se, da to 
ne bo kratkotrajen obisk, temveč bo 
dolgo potovanje, predvsem v globi-
no njene lastne duše. Na idiličnem 
otoku Jessie znova obudi spomin na 
ljubljenega, prezgodaj umrlega očeta, 
čaka pa jo tudi razkrivanje nenavadne 
družinske skrivnosti in opoj strastne 
prepovedane ljubezni. 

viri: http://www.nm.sik.si/media/pdf/odrasli/
ljubezenski_romani_2011.pdf; http://www.

bukla.si/?action=books&book_id=2903; http://
knjizneposlastice.blogspot.com/2014/01/sue-

-monk-kidd-prestol-morske-deklice.html

T. C. Boyle – Ženske
Vsebina romana je zasnovana na 
življenju enega izmed največjih 
arhitektov 20. stoletja. Avtor se loteva 
zapletenega osebnega in poklicne-
ga življenja znamenitega in nadvse 
samosvojega arhitekta Franka Lloyda 
Wrighta, ki ga svet pozna zlasti po 
poslopju Guggenheimovega muzeja 
in hiši Fallingwater, postavljeni na 
slapu. Okvirno zgodbo zapisuje Wri-
ghtov fiktivni japonski učenec, izri-
suje pa se zlasti skozi oči štirih žensk, 
ki so usodno zaznamovale njegovo 
življenjsko pot: predane Catherine 
Tobin, samosvoje, mamilom vdane 
kiparke Maude Miriam Noel, femi-
nistke Mamah Borthwick Cheney in 
črnogorske plesalke Olgivane Lazović 
Miljanov, ob kateri se je ustalil in z 
njo ostal vse do smrti. 
Sato Tadashi, ki skupaj z drugimi 
mladimi arhitekti več let preživi na 
Wrightovi domačiji Taliesin, pripo-
veduje, kako je Frank Lloyd Wright, 
kjerkoli je bil, tudi v provizoričnem 
objektu na gradbišču, želel imeti 
klavir. In pripoveduje o ženskah: o 
Catherine Tobin, ki mu je rodila šest 
otrok in jo je nato brez premisleka 
zapustil zaradi njene prijateljice, 
prevajalke in intelektualke Mamah 
Brotwick, tragično preminule v poko-
lu na domačiji Taliesin. In o prelepi, 
peklenski, egocentrični, kolerični od-
visnici in kiparki Miriam Noel, ki se ji 

je skoraj omračil um, ko jo je nasledi-
la Olgivana Lazović Miljanov, ženska 
črnogorskega porekla, ki mu je rodila 
hčer ter kuhala prebranec in pasulj. 
Wrighta prikazuje kot strastnega in 
genialnega moškega, ki se je zaljubil z 
enako hitrostjo kot odljubil, njegove 
ženske pa so hrepenele po naklonje-
nosti genija in so bile pripravljene 
storiti vse, da bi ga zadržale ob sebi.

viri: http://www.emka.si/zenske/PR/137209;
http://www.pogledi.si/knjiga/roman-za-bralce-

-o-zenskah-arhitekturi

Jana Frey – Velike zelene 
oči
Roman govori o Leni, petnajstletnici 
iz Nemčije s čudovitimi velikimi zele-
nimi očmi. Ko njen oče odpotuje na 
potovanje v Avstralijo, njena mama 
pa sprejme povabilo na plesno de-
lavnico v Amsterdamu, ona ter njena 
dva brata in njihova mlada varuška 
Katie ostanejo sami doma. K njim 
na obisk prideta še Lenina najboljša 
prijateljica Jana in njen bratranec 
Frederik, ki je že dolgo zaljubljen v 
Leno. Prihodnje jutro se vsi skupaj 
odpravijo na spomladanski izlet v 
gozd. Ob vrnitvi naletijo na močno 
ploho, v kateri se pokvarijo brisalci na 
avtomobilu, ki ga vozi njihova varu-
ška. To povzroči prometno nesrečo, v 
kateri Leno, ki sedi na sredini zadnjih 
sedežev neprivezana, odnese s sedeža.
Zgodba ganljivo prikaže Lenin odziv 
na slepoto. Jasno opiše svet teme, v 
katerem se je znašla, opiše tudi vse 
novosti, ki jih slepota prinese. Njeno 
željo, da ne bi bila nikomur v breme, 
še posebno staršem, in njen trud, da 
bi nadaljevala svoje življenje kar se da 
normalno. Snov za ganljivo zgodbo 
je pisateljica črpala iz resničnega 
življenja.

http://www.bukla.si/?action=books&book_
id=10106; http://sl.wikipedia.org/wiki/Veli-

ke_zelene_o%C4%8Di

Veliko užitkov ob branju vam želimo 
– in pustite svoji domišljiji prosto pot 
čim večkrat!

Tadeja Jegrišnik
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Bon (in) ton = bonton

foto: Hans

Napredovanje pri poklicni poti je delno odvisno tudi od tega, kako se vedemo do svojih nadreje-
nih, tako v vsakodnevnih pogovorih kot v uradnih razpravah. Če želimo, da bo razmerje uspešno, 
je treba upoštevati nekaj pomembnih načel poslovnega bontona. Poglejmo, kako naj bi se vedli do 
nadrejenega! 

Nihče ne more jamčiti, da bo 
nadrejeni cenil naše sposob-
nosti. Kar pa lahko naredimo 
in bi morali, je to, da je naše 
vedenje na delovnem me-
stu do sodelavcev prav tako 
premišljeno in obzirno kot do 
ljudi zunaj podjetja, s katerimi 
imamo opravka. Privzemimo 
tak slog osebnega vedenja, ki 
bo zagotovil, da se bomo ujeli 
z ekipo, v kateri delujemo.

Ne glede na to, da je najino razmer-
je tudi neuradno, ne smemo nikoli 
pozabiti, da ima nadrejeni določene 
odgovornosti v hierarhiji podjetja, 
ki jih mora upoštevati. Nikar ga ne 
spravljajmo v neprijeten položaj in 
podpirajmo njegove odločitve, čeprav 
imamo kdaj tudi resne pomisleke.
Bodimo lojalni do nadrejenega 
in sodelavcev. Ne zapletajmo se v 
obrekovanje kolegov ali prenašanje 
pisarniških govoric in branimo svoje-
ga nadrejenega pred kritiko, kadar je 
to potrebno.

Če imamo v zvezi s svojim 
nadrejenim kakšne pritožbe, se o 
tem z njim odkrito in racionalno 
pogovorimo; nikar ne uporabljajmo 
šifer in se ne zatekajmo v 
namigovanja.
Če smo nezadovoljni z načinom, 
kako je naš nadrejeni rešil kakšno 
težavo, se obrnimo na človeka na 
višjem položaju, vendar o tej nameri 
nadrejenega obvestimo dovolj zgodaj, 
da bo imel čas spremeniti svojo odlo-
čitev. Nikar ne ukrepajmo za njego-
vim hrbtom.

Poslovni sestanki
Trije ali več ljudi, ki se pogovarjajo 
o poslih – to je že poslovni sestanek. 
Mnogi tovrstni sestanki so neura-
dni in njihov namen je razmislek o 
kakšni težavi ali priložnosti, drugi 
pa so uradni in jih sklicujemo redno 

z določenim namenom in dnevnim 
redom.
neuradni sestanki so lahko vnaprej 
dogovorjeni: »Pridite vi in Miha iz 
računovodstva ob štirih v mojo pisar-
no in videli bomo, ali lahko rešimo 
težavo.« Lahko so brez priprave: 
»Prosil sem Janeza in Kajo, naj se 
nam pridružita, da se bomo skupaj 
odločili.«

Za organiziranje in 
vodenje dogovorjenih 
sestankov poznamo 
sedem zlatih pravil!

•	 Kdor sklicuje sestanek, je skliceva-
lec; po položaju mora biti najvišji 
od vseh sestankujočih ali mora 
imeti največjo avtoriteto. Če so vsi 
sodelujoči na enakem položaju, 
mora sestanek sklicati človek, ki 
ima najneposrednejši in največji 
interes pri zadevi, o kateri bo tekla 
beseda. Človek na najnižjem polo-
žaju ne bi smel sklicevati sestan-
kov s tistimi na višjih položajih; to 
mora storiti njegov nadrejeni.

•	 Sklicevalec mora določiti kraj in 
čas sestanka, vendar se mora vedno 
posvetovati z drugimi sodelujoči-
mi, ali jim čas in kraj ustrezata.

•	 Sklicevalec mora povedati, kaj je 
namen sestanka, kako dolgo bo 
predvidoma trajal in ali je potrebna 
priprava.

•	 Vsi sestankujoči bi morali prispeti 
točno ob dogovorjeni uri. Zamuja-
ti ni le neolikano, temveč pomeni 
tudi tratenje časa in denarja dru-
gih. Če zamudite, ne dokažete s 
tem nič, pokažete le, da ste slabo 
organizirani.

•	 Sklicevalec bi moral sestanek na-
rediti kratek in učinkovit, kot je le 
mogoče. Če je sestanek sklican z 
namenom posredovanja navodil ali 
odločitev, mora v glavnem govoriti 
sklicevalec. Če pa je njegov namen 
razprava o težavi ali priložnosti, bi 
morali sodelovati vsi, sklicevalec 
pa naj na koncu jasno pove, kaj se 

je odločil ukreniti. Zadeve, kot so 
nadaljnji koraki, o katerih se je mo-
goče pogovoriti iz oči v oči, je treba 
obdelati po sestanku.

•	 Zapisnike o glavnih odločitvah in 
dogovorjenih ukrepih običajno 
piše tajnica ali oseba na nižjem po-
ložaju. Zapisnik je treba pripraviti, 
kakor hitro je mogoče (po možno-
sti v 48 urah); če gre za pomembne 
zadeve, mora njegov osnutek odo-
briti sklicevalec, nato pa ga poslati 
vsem, ki so bili prisotni na sestan-
ku.

•	 Po sestanku je nujno o njegovi vse-
bini obvestiti vse tiste, ki jih dnev-
ni red zadeva. To lahko storimo z 
elektronsko pošto ali ustno, če je 
bilo tako dogovorjeno na sestanku. 
Nujno se je pogovoriti z osebami, 
ki morajo biti seznanjene s skle-
pi sestanka, kajti veliko poslovnih 
težav izvira neposredno iz dejstva, 
da mnogi menedžerji in uslužben-
ci sploh ne vedo za spremembe 
usmeritev ali prednostnih nalog, 
za katere se peščica ljudi odloči na 
neuradnem sestanku.

Rubriko ureja Dragica Marinšek.
vir: Poslovni bonton, interno gradivo podjetja 

HTZ Velenje, povzel Slobodan Mrkonjić
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Praznovanje v Muzeju 
premogovništva Slovenije
V soboto, 24. maja 2014, je bil za našo zakonsko skupino prav poseben dan. Letos dva para iz 
skupine praznujeta 25 let in en par 35 let skupne zakonske zveze, zato smo se odločili, da naše 
obletnice poroke praznujemo skupaj na nekoliko drugačen način – v Muzeju premogovništva 
Slovenije. 

Ker predstavlja zakonska zveza za nas 
nekaj lepega in nam pomeni vre-
dnoto, smo pri sv. maši, 160 metrov 
pod površjem, v muzeju obnovili 
zakonske obljube. Da je bilo vse 
skupaj še bolj doživeto in slovesno, so 
s presenečenji poskrbeli naši otroci, 
za kar smo jim zelo hvaležni. Pri 
pridigi je duhovnik čudovito povezal 
simboliko iskanja premoga, črnega 
zlata v rudniku, z iskanjem biserov v 
naših zakonih. 

Sledil je ogled muzeja. Pesnik Anton 
Aškerc nas je popeljal k začetkom ru-
darjenja v Šaleški dolini. »Nagovori-
le« so nas rudarske scene, občudovali 
smo delovne stroje, uživali v rudarski 
malici in vožnji z vlakom. Kot delavca 
v pravi jami se me je najbolj dota-
knila scena rudarske nesreče. Zelo 
me žalosti razmišljanje ljudi, ki želijo 
delo v jami razvrednotiti. Res je, da je 
delo dandanes bolj humano in ni več 
tako fizično naporno, kot je bilo vča-

Vsem zaposlenim v Muzeju 
premogovništva Slovenije se 
iskreno zahvaljujemo za njihovo 
prijaznost in ustrežljivost. Hvala 
vam, ker ste nam omogočili 
praznovanje naših obletnic 
poroke na malo drugačen, a 
toliko bolj doživet in nepoza-
ben način. Vsem zaposlenim 
v Premogovniku Velenje pa ob 
rudarskem prazniku kličemo 
SREČNO in naj vas pri vašem 
delu spremlja sv. Barbara, zave-
tnica rudarjev.

sih, toda na rudarje še vedno prežijo 
nevarnosti, na katere želijo nekateri 
kar pozabiti. Žal o našem delu v jami 
prevečkrat sodijo ljudje, ki jame sploh 
še niso videli ali pa so se skoznjo v 
nekaj urah samo sprehodili. 

Ciril Špital

zaHvala
Ob izgubi naše drage mame, 
babice in prababice 
jožefe gračner 
iskrena hvala sodelavcem PV 
Investa za darovano cvetje, 
izraze sožalja, spodbudne 
besede in vso podporo v teh 
za nas res težkih trenutkih. Is-
krena hvala vsem, ki ste našo 
mamo pospremili na njeni 
zadnji poti.

sin Srečko in hči Majda z 
družinama

zaHvala 
Ob prezgodnji izgubi drage 
mame 
rozalije navršnik
se iskreno zahvaljujem 
sodelavcem v Premogovniku 
Velenje za izrečena sožalja in 
moralno pomoč. Iskrena hva-
la vsem za spoštljivo slovo!

žalujoči sin Iztok

zaHvala
Ob boleči izgubi očeta in 
nekdanjega rudarja
Petra Hrustela
Od njega smo se poslovili na 
pokopališču Šentflorjan. 
Iskrena hvala častni straži.
Premogovniku Velenje se za-
hvaljujem za darovano cvetje, 
Rudarski godbi za odigrane 
žalostinke, govornikom za 
besede slovesa. Zahvaljujeva 
se sodelavcem in Sindikatu 
PV za denarno pomoč in 
izrečeno sožalje.
Vsem skupaj in vsakemu 
posebej še enkrat hvala!

Sin Simon z mamo
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Naj skupina 2013 na izletu

Naj skupina Premogovnika Velenje v letu 2013, Transport jeklenega ločnega podporja v jami Preloge, z izleta v Racelandu v Krškem
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN
STANOVANJA
3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
pritličje
Zgrajeno: 1981
Velikost: 82 m2

Etaža: P/5
Cena: 70.000 EUR

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

Etaža: 10/10
Cena: 89.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1975
Velikost: 64 m2

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 4/4
Cena: 53.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Jenkova
Adaptirano: 2008
Velikost: 63 m2

Etaža: 5/5
Cena: 78.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2008
Velikost: 95 m2

Etaža: 4/4
Cena: 86.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2010
Velikost: 92 m2

Etaža: 4/5
Cena: 88.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1978
Velikost: 90 m2

Etaža: 4/4
Cena: 80.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Gorica
Adaptirano: 2004
Velikost: 66 m2

Etaža: 5/5
Cena: 65.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šalek
Adaptirano: 2010
Velikost: 63 m2

Etaža: P/3
Cena: 78.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2008
Velikost: 95 m2

Etaža: 4/4
Cena: 86.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Zgrajeno: 1983
Velikost: 77 m2

Etaža: 3/5
Cena: 85.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šalek
Zgrajeno: 1988
Velikost: 76 m2

Etaža: 4/4
Cena: 80.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Adaptirano: 2005
Velikost: 80 m2

Etaža: 5/5
Cena: 89.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Adaptirano: 2005
Velikost: 94 m2

Etaža: 5/5
Cena: 85.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kosovelova
Zgrajeno: 2011
Velikost: 145 m2

Etaža: P/3
Cena: 138.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1975
Velikost: 64 m2

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Adaptirano: 2005
Velikost: 56 m2

Etaža: 4/5
Cena: 55.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kidričeva
Zgrajeno: 1970
Velikost: 48 m2

Etaža: P/3
Cena: 50.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kardeljev trg
Zgrajeno: 1984
Velikost: 86 m2

Etaža: 6/12
Cena: 78.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kardeljev trg
Zgrajeno: 1982
Velikost: 84 m2

Etaža: 1213
Cena: 75.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Stantetova
Zgrajeno: 1983
Velikost: 78 m2

Etaža: P/4
Cena: 75.000 EUR

HIŠE
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 298.000 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

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

Velikost parcele:
451 m2

Etažnost: K + P + N + M
Cena: 240.000 EUR

KMETIJA
Lokacija: Šmartno  
ob Paki
Adaptirana: 1957
Velikost: 136 m2

Velikost parcele:  
11.000 m2

Etažnost: P + M
Cena: 120.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
pod parkom
Adaptirana: 2001
Velikost: 337 m2

Velikost parc.: 720 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 290.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Pesje
Adaptirana: 2008
Velikost: 250 m2

Velikost parc.: 594 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Pesje
Zgrajena: 1970
Velikost: 218 m2

Velikost parcele:
598 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000  EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paška vas
Zgrajena: 2009
Velikost: 140 m2

Velikost parcele:
540 m2

Etažnost: P + M
Cena: 174.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Zavodnje
Zgrajena: 1800
Velikost: 24 m2

Velikost parcele:
900 m2

Etažnost: P + M
Cena: 25.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paški Kozjak
Zgrajena: 1992
Velikost: 189 m2

Velikost parcele:
1.158 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Dobrna
Adaptirana: 1999
Velikost: 110 m2

Velikost parcele:
1.866 m2

Etažnost: K + P 
Cena: 78.000 EUR

SAMOSTOJNA 3 gr. faza
Lokacija: Zavodnje
Zgrajena: 2008
Velikost: 230 m2

Velikost parcele:
900 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 60.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šmartno ob Paki
Adaptirana  2012
Velikost: 126 m2

Velikost parcele:
1.600 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 115.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Lipje
Zgrajena: 1987
Velikost: 180 m2

Velikost parcele:
669 m2

Etažnost: P + N + M
Cena: 149.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Prelska
Zgrajena: 1985
Velikost: 262 m2

Velikost parcele:
1.472 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 140.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Kavče
Zgrajena: 1966
Velikost: 103 m2

Velikost parcele:
8.000 m2

Etažnost: K + P 
Cena: 42.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Slovenj Gradec
Zgrajena: 1956
Velikost: 240 m2

Velikost parcele:
6.190 m2

Etažnost: K + P + M

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šentilj
Zgrajena: 2014
Velikost: 215 m2

Velikost parcele:
577 m2

Etažnost: K + P
Cena: 180.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Slovenj Gradec
Zgrajena: 1981
Velikost: 292 m2

Velikost parcele:
706 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 200.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Arnače
Zgrajena: 2014
Velikost: 215 m2

Velikost parcele:
577 m2

Etažnost: K + P
Cena: 165.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Hrastovec
Zgrajena: 2014
Velikost: 290 m2

Velikost parcele:
1537 m2

Etažnost: K + P+M
Cena: 135.000 EUR

PARCELE
ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 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

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Podkraj
Velikost: 3.307 m2

Cena: 48.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje
Konovo
Velikost: 800 m2

Cena: 40 EUR/m2

POSLOVNI
PROSTORI
TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Velenje,
Prešernova
Zgrajeni: 1972
Velikost: 91 m2

Etažnost: pritličje
Cena: 95.000 EUR

STORITVE
Lokacija: Gorenje
Zgrajeni: 1949
Velikost: 100 m2

Etažnost: 1/1
Cena: 90.000 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 prodajamo, v 
bazi imamo več kot 60 aktualnih 
nepremičnin v prodaji (stanovanj, 
hiš, parcel, kmetij ...). Za vse 
dodatne informacije o stanju 
nepremičnin in za termine za 
oglede nas pokličite!

www.nepremicnine.habit.si

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

VISOKA IN 
VLAŽNA 
VROČINA

VOJAŠKA
NARAMKA

MAJHEN 
SREP,

SRPEK

ČAJ PO 
ANGLEŠKO

ANŽEJ 
DEŽAN

NEMŠKA 
PEVKA 

(99 BALONOV)

LASTNIK 
VINSKE 
KLETI

VISEČA 
SVETNA 
MAČICA

MANJŠI
RAVEN
SVET

POGOST 
UDELEŽENEC 
SESTANKOV

OPREDELITEV, 
DEFINICIJA

ZADNJI DEL 
LADJE,
KRMA

ŽIVEC

IZDELOVALEC 
SODOV

NOVINAR 
ŽERDIN

VEČJA KAMNI-
TA GMOTA

HUDIČ, 
ŠMENT

POMLADAN-
SKI ŽAFRAN

JOŽNOA-
MERIŠKA 
KUKAVICA

KIKIRIKI

STEKLENA 
CEVKASTA 
KEMIJSKA 
POSODICA

ŠTEVILO DNI 
OD ZADNJEGA 

MLAJA DO 
KONCA LETA

DEL 
OBLAČILA, KI 

POKRIVA PRSI

VELIKO
REŠETO

PASJA
HIŠICA

NAPRAVA 
ZA VLEKO 

VRVI, VITEL

PLOŠČATA 
MORSKA 

RIBA
ETBIN 

KRISTAN

UDAR, SUNEK

MEHURČ-
KASTKA 
TKANINA

PRODAJALEC 
APNA

MAMILO IZ 
MAKOVIH GLAVIC

MANJŠI FOR-
DOV MODEL

PERJE PRI 
REPI

PREKLOPNIK
TV ZASLON

STARA POVR-
ŠINSKA MERA

IZVAJALEC, 
IZPONJEVA-
LEC NALOGE

DRSANJE 
PO SNEGU S 

SANKAMI

UMETNI RA-
DIOAKTIVNI 

ELEMENT (At)

NAPETA VRV
POLOŽAJ 
V JOGI ZA 

MEDITACIJO

HITER PRIJEM 
Z ZOBMI

MATI, 
MAMICA

ORIENT. 
BARVILO 
ZA LASE

RIMSKI 
HIŠNI BOG

CUREK MOČ-
NE SVETLOBE

IRSKA 
REPUBLIKAN-
SKA ARMADA

SVETILKA, 
LAMPA

POKRIVALO 
ŠKOFOV

PROSTOR ZA 
FRIZERSKO OBRT

TITAN
PERIKA

INDIJSKA 
VALUTA

PLOD, SADEŽ

JADRANSKI 
OTOK

20. IN 15. 
ČRKA

SMISEL 
BESEDE, 

PREDMETA

GLAVNO 
MESTO 
GANE

ANGLEŠKA 
PEVKA (SADE)

PRITISK

IRSKI IGRALEC 
NEESON

STAR 
CITROEN

ČRNA BARVA 
KART

ŠPORT V 
RINGU

MAJHNA
POGAČA

MORSKA
RIBA

NAŠA ZABAV-
NA PEVKA

SLABOČA, 
SLABOST
ČOLN ZA 

OSEM 
VESLAČEV

KDOR
PRIDOBIVA

PEPEL

NAČELO, 
VODILO

LONEC

PREROŠKO 
ZNAMENJE

IVAN URBAS

ZAPREKA,
BARIERA

KRAJŠE 
BESEDILO

SEVERNA PTI-
CA , NJORKA

MAGNETNA 
KOVINA (Ni)

ŽELEZO ZA SPE-
NJANJE LESTA

LOG

ZLATO 
JABOLKO

PREVARA, 
FINTA

MURSKA 
SOBOTA

TEŽE
OVOJNINE

STROJENA 
ŽIVALSKA 

KOŽA

POLDRAG 
KAMEN RAZ-
LIČNIH BARV

LISTIČ

PITJE DO DNA Nagradna križanka 
PreMogovnIk velenje
Geslo napišite na dopisnico in jo 
pošljite do 16. avgusta 2014 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
praktične nagrade.

4. IN 18. 
ČRKA

REKLO, 
PREGOVOR
MARTINA 

ERTL

RDEČA BARVA 
KART

JERNEJ 
KOPITAR

STROKOV-
NJAK ZA 
KEMIJO

VEČJA 
GOZDNA 

PTICA

DODATEK K 
POGODBI

NERAZLOČNA 
ČAČKA

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 5/2014, je geslo »GOST, ODLIČNA IZBIRA«.
Nagrajenci so: Dubravka Štorgelj,Velenje, Andreja Zupanc, Velenje, Dragica Tamše, Podgorje pri Slovenj Gradcu. 
O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti.  Čestitamo!

Nagradna križanka
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V rudarskem pozdravu SREČNO so združene temeljne rudarske vrednote 

Srčnost, Resnica, Enotnost, Človečnost, Načelnost in Odločnost.

Te vrednote nas bodo ob praznovanju dneva rudarjev, ko bomo slovesno 
zaznamovali 54. Skok čez kožo, znova povezale. Ta dan bo priložnost za druženje, 
obujanje tradicije in optimizem.

Ob 3. juliju – prazniku rudarjev ponosno čestitamo 
vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje.

Stan rudarski, bodi nam pozdravljen!

SREČNO!

54. Skok čez kožo


