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UVODNIK

Stan rudarski, bodi nam 
pozdravljen!
Rudarstvo ima že stoletja pomembno vlogo pri oblikova-
nju gospodarskega in družbenega razvoja naše doline. V 
preteklosti je naš poklic veljal za težko in naporno fizično 
delo v slabih delovnih razmerah. V tem dolgem časovnem 
obdobju se je rudarski poklic tehnološko popolnoma spre-
menil, a rudarji smo ostali zavezani tradiciji in običaju. 
Nikoli ne delamo sami – naše delo poleg znanja in napora 
zahteva solidarnost, tovarištvo in pripadnost. 

Nobena človeška dejavnost ni imela tako globokega vpliva 
na značaj in navade katerega izmed stanu kot prav rudar-
jenje. Neomajna vera v medsebojno pomoč je med rudarji 
vir moči za premagovanje strahu pred skrivnostnimi 
silami podzemlja in vez, ki daje našemu poklicu poseben 
čar. Rudarska sloga in medsebojna pomoč sta med rudarji 
ustvarili bratovščino s posebnimi simboli in običaji. 

Prav poseben običaj je skok čez kožo, ki izvira iz 16. sto-
letja, ko so v čeških in slovaških rudnikih uvedli svečano 
sprejemanje novincev. Po prvotnem običaju so novinci 
morali preskočiti rudniški jašek. Ko so odprtine jaškov 
postale preširoke, je skok čez jašek zamenjal skok čez 
kožo. Danes pridejo novinci, oblečeni v rudarske unifor-
me, na sprejem v gosjem redu kot spomin na ozke jamske 
hodnike. Skok opravijo tako, da stopijo na sode, pred 
katerimi dva starejša člana skupnosti držita kožo, povedo 
svoje generalije in geslo, odgovorijo na morebitna vpraša-
nja vodje ceremoniala, izpijejo vrček piva in skočijo s soda 
k svojemu botru. Novinec dobi s skokom čez kožo svojega 
botra, zaščitnika, ki mu svetuje pri delu in v življenj-
skih stiskah. Slavnostni sprejem v rudarski stan doživijo 
novinci na slovenski rudarski praznik 3. julija; prvi takšen 
sprejem v Velenju je bil leta 1961, ko je šolanje končala 
prva generacija današnje rudarske šole. Knapovska malica, 
skok čez kožo in rudarska oprava – to je tradicija knapo-
vskega mesta Velenje. 

Sam doživljam praznik rudarjev kot praznik mesta. Sveča-
na povorka, sprejem novincev v naše vrste, zvoki rudarske 
godbe, slavnostni govori in tudi novi načrti. Vsako leto 
podobni prizori, a vendar povsem različni. Ponosen sem, 
da sem že nekaj let kot vodja ceremoniala soustvarjalec 
te tradicije. Moja naloga je, da z vodjem parade mag. 
Matjažem Koželjem in drugimi sodelavci pripravim 
scenarij prireditve in uskladim delo vseh, ki so odgovorni 
za posamezne dele prireditve. Scenarij zajema pripravo na 
osrednjo prireditev, postavitev scene, razpored sodelujočih 
in pripravo novincev na skok čez kožo s kar se da izvirni-
mi gesli. Gesla so bila nekoč prave življenjske smernice, 
danes pa duhovite misli iz politike, gospodarstva ter dru-
žabnega življenja. Skozi samo prireditev budno spremljam 
premikanje različnih skupin: godbe, zastavonoše, Rudar-

skega okteta, uniformirancev, novincev, praporščakov in 
drugih. Za vsakogar sta določena natančno mesto in vloga 
na prireditvi. 

Za delo v našem poklicu so potrebni znanje, delavnost, 
discipliniranost – prepričan sem, da vse to naši novinci, ki 
jih je bilo letos 62, imajo. Za zaposlene pa ima ta priredi-
tev še poseben pomen. Že šesto leto zapored smo razglasili 
najboljše sodelavce oziroma sodelavke in najboljšo skupi-
no v Skupini Premogovnik Velenje. Menim, da je prav, da 
na najbolj množični prireditvi v svoji regiji predstavimo 
uspešne sodelavce, ki so z znanjem, s pridnostjo in soli-
darnostjo zaznamovali poslovno leto.

Rudarski stan je s svojimi običaji prav gotovo nekaj poseb-
nega. V njem najdemo prepletanje najsodobnejše tehno-
logije, po kateri smo prepoznavni po vsem svetu, ter stare 
knapovske tradicije, ki jo je potrebno negovati še naprej. 

Prav zaradi tega ob našem stanovskem prazniku zapišem 
le še tole: »Naj živi nam večno – naš rudarski srečno!«

mag. Drago Potočnik, vodja ceremoniala 
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Sobotno jutro, 29. junija, je dalo že navsezgodaj vedeti, da rudarji praznujemo. Stanovske zastave 
so ponosno plapolale z drogov, še preden nas je prebudila budnica našim godbenikov. Velenje se 
je znova odelo v rudarske barve.

Praznik danes jaz slavim

Svečano oblečeni ljudje so hiteli 
proti velenjskemu hramu kulture, 
kjer so jim koledniki pripeli rdeče 
nageljne, simbol dela in pripad-
nosti. 
Vrhunec dneva pa se je šele bližal.
Že pred pol peto popoldne si 
lahko v mestu opazil rudarje 
v črnih uniformah, ki niso več 
strpeli doma, saj sta jih gnala želja 
in ponos, da se pridružijo paradi 
na 53. Skoku čez kožo. 
Več sto se jih je zbralo, da so malo 
pred pol šesto pod vodstvom ko-
mandanta parade mag. Matjaža 
koželja in v spremstvu Pihalnega 
orkestra Premogovnika velenje 
krenili proti mestnemu stadionu. 

Strumno. Ponosno. Pokončno.

Stan rudarski, bodi nam 
pozdravljen
Prizorišče mestnega stadiona je 
redkokdaj tako polno, kot ga zapolni 
množica rudarjev, naših upokojencev 
in njihovih družin, sorodnikov in 
prijateljev – letos se jih je zbralo sko-

raj pet tisoč. In najbrž jih ni veliko, 
ki ne bi dobili mravljincev po telesu 
takoj, ko zaslišijo bobne godbenikov 
na vrhu ceste, ki zavija proti šaleškim 
jezerom.
Ura je malo čez šesto popoldne, ko se 
zasliši kanonada z Velenjskega gradu, 
ki naznanja, da je parada prispela 
na stadion. Kdor ni sam doživel in 
videl prihoda ponosnih rudarjev pred 
množico, ki jih pozdravi s ploskanjem 
v ritmu koračnice, le težko dojame 
veličino dogodka.

Ponosni na sadove 
svojega dela
»S prireditvijo, kot je današnja, 
izkazujemo pomen in čast 
rudarskemu poklicu,« je 

Vsak dan ovije nas tema, 
pri delu nas obliva znoj. 
Ponosni na sadove svojega 
dela,
praznujemo praznik svoj.
Tega novinci ne pozabite,
tradicijo našo naprej ohranite.

foto: Hans
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večtisočglavo množico uvodoma na-
govoril predsednik Uprave Premo-
govnika velenje dr. Milan Medved. 
»Rudarstvo, ki je našo dolino še 
posebej zaznamovalo, saj je praktično 
nastala iz dela naših rok, zavzema 

v tem okolju posebno mesto. Mladi 
lahko prav ob takšnih dogodkih, ki 
jih s ponosom pripravljamo, tudi 
danes vidijo, da je to lep, a še vedno 
– kljub vsej napredni tehnologiji in 
razvoju – zahteven poklic, ki daje 

kruh številnim družinam v naši 
dolini in širše. Prav je, da znamo 
delo rudarjev ceniti, in prav je, da ga 
znamo tudi ustrezno nagraditi, saj si 
to tudi zasluži. Zato sem vesel dejstva, 
da nam je uspelo v zadnjih letih 
položaj rudarja izenačiti z drugimi 
poklici v energetiki. Pri tem bo treba 
vztrajati.«
Dr. Medved je ob tem nanizal tudi 
vrsto odličnih rezultatov, ki jih je 
uspelo Premogovniku Velenje doseči 
v letu od lanskega praznovanja dneva 
rudarjev kljub zahtevnim razmeram 
v proizvodnji – pri tem je naštel nekaj 
najboljših proizvodnih rezultatov, 
uspehe na mednarodnem trgu ter 
izgradnjo jaška NOP II. 
»Pomembno je, da se zavedamo svoje 
vrednosti, lastnega znanja, neprecen-
ljivih izkušenj in strokovnosti, ki se 

Fantje moji, biti rudar,
je v življenju najlepša stvar.
Vse, kar med knapi sem delal 
in doživel,
vse to bi še enkrat počel.

Vključno z zadnjo prireditvijo so doslej v rudarski stan sprejeli že 3.542 novincev. V tem šolskem letu je na Šolskem centru 
Velenje končalo izobraževanje 62 dijakov in študentov. (foto: Aleksander Kavčnik)

»S prireditvijo, kot je današnja, izkazujemo pomen in čast rudarskemu poklicu,« 
je večtisočglavo množico uvodoma nagovoril predsednik Uprave Premogovnika 
Velenje dr. Milan Medved. (foto: Hans)
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lahko kosajo z največjimi na svetu. 
Za nas nobena meja ni predaleč, ne 
previsoko. Nobenega izziva se ne bo-
jimo, saj znamo stopiti skupaj, ko je 
najtežje. To smo do zdaj vedno znova 
znali dokazati in za to povezanost in 
pripadnost si bomo prizadevali tudi v 
prihodnje,« je še povedal predsednik 
Uprave in dodal: »Še naprej moramo 
ostati složni in enotni, še naprej mo-

ramo nadgrajevati svoje znanje in ga 
prenašati na mlajše rodove, še naprej 
moramo smelo gledati naprej – in 
prihodnost naše doline bo svetla.«

Brez premoga bi brez 
tretjine elektrike ostali
Že dvajseti častni skakalec je – potem 
ko smo poleg skoka za novince leta 
1994 uvedli tudi častni skok – letos 

postal župan Mestne občine velenje 
bojan kontič, zaslužen za razvoj 
lokalne skupnosti in velik podpor-
nik premogovniške dejavnosti. Pred 
njim so čez kožo skočili že mnogi 
pomembni posamezniki: predsedni-
ki naše države, premieri, ministri, 
gospodarstveniki in posebej zaslužni 
zaposleni Premogovnika Velenje. Prvi 
častni skakalec je svoj skok opravil 
že davnega leta 1963 – torej pred na-
tanko pol stoletja – to je bil sovjetski 
predsednik Nikita Hruščev.
Bojan Kontič izhaja iz rudarske 
družine, zato ne čudi, da vedno in 
povsod s ponosom govori o rudarjih 
in Premogovniku Velenje. Zdaj, ko je 
župan Mestne občine Velenje, pa še 
prav posebej. Med letoma 1983–1991 
je bil tudi sam zaposlen v takratnem 
Rudniku lignita Velenje, kjer je opra-

Resnica je stara, da nikdar ne 
profitira tisti, 
ki preveč komplicira. 
Zatorej ne komplicirat!
Vzemite mojo zaposlitev kot 
samoumevno,
pa se bomo videvali dnevno.

»Ponosen sem, da sem bil del rudarske bratovščine in da sem s častnim skokom 
čez kožo ponovno sprejet v rudarski stan, ki ga pravzaprav nisem nikoli zapu-
stil,« je v svojem govoru dejal Bojan Kontič. (foto: Hans)

Letošnji častni skakalec je bil Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje. (foto: Hans)
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vljal dela jamskega elektrikarja v jami 
Sever in opravil strokovni izpit za 
elektronadzornika.
Župan velenjske občine se dobro za-
veda pomena premogovništva tako za 
našo regijo kot za celotno Slovenije, 
kar vsepovsod v javnosti tudi naglas 
pove – to se je dalo razbrati tudi iz 
njegovega gesla:

velik del doline smo potopili, 
da smo premog pridobili, 
ga v elektriko spremenili in razvoju 
poklonili.

vse smo sami postorili,
velenje in dolino obnovili – 
od države nismo pravzaprav nič 
dobili.

še 40 let ga bomo kopali 
in vsem nejevernim tomažem 
dokazali, 
da bi brez njega brez tretjine 
elektrike ostali.

Rudarskega stanu nisem 
nikoli zapustil
V svojem zahvalnem govoru se je 
Bojan Kontič spomnil časov, ko je 
leta 1991 zapuščal rove Premogovni-
ka Velenje. »Odšel sem iz odličnega 
kolektiva. Kolektiva, kjer so vladali 
solidarnost, prijateljstvo, neizmerno 

Svet ubija recesija,
tud‘ knape mal‘ v žepih zvija,
Še dobro, da jama ni uzuni,
ker bi jo ukradli nam tajkuni.

tovarištvo, in se podal na negoto-
vo pot v politiko, kjer je vsega tega 
premalo. Kjer je vse preveč nevo-
ščljivosti, laži in nepripravljenosti za 
sodelovanje. Morda bi bilo dobro, 
da bi politiki večkrat obiskali naš 
premogovnik. Tako bi lahko videli, 
kakšen je in kako deluje, in morda bi 
tudi v njih dozorelo spoznanje, kaj 
pomenijo vrednote, ki jih že vrsto 

desetletij negujemo v Velenju. Tega 
nam v življenju manjka,« je poudaril 
velenjski župan in dodal: »Ponosen 

Novinci so bili pred začetkom parade dobro razpoloženi. (foto: Hans)

V tem šolskem letu je na Šolskem centru Velenje končalo izobraževanje 62 dija-
kov in študentov, in sicer: 22 geostrojnikov rudarjev, 9 geotehnikov, 9 inženirjev 
rudarstva in geotehnologije in 22 dijakov elektro-strojne smeri. (foto: Aleksander  
Kavčnik)
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sem, da sem bil del te bratovščine in 
da sem s častnim skokom čez kožo 
ponovno sprejet v rudarski stan, ki ga 
pravzaprav nisem nikoli zapustil.« 
Dr. Milan Medved je ob tej priložnos-
ti častnemu skakalcu predal rudarsko 
palico, ki je simbol nadzorništva in 
vodenja, in mu zaželel, da mu poma-
ga izbirati prave poti v življenju ter 
da ostane podpornik in zagovornik 
Premogovnika Velenje.

Fantje so pripravljeni, 
pred nami so postavljeni
Požrtvovalnost in nesebično tovari-
štvo ter neomajna vera v rudarsko 
slogo in medsebojno pomoč so med 
rudarji izoblikovali posebno vez, ki je 
ustvarila skupnost s posebnimi sim-
boli in običaji. Med slednje sodi po-
seben običaj sprejemanja novincev v 
rudarski stan, bolj znan kot »skok čez 
kožo«. Slavnostni sprejem v rudarski 
stan doživijo novinci na slovenski 
rudarski praznik 3. julija. Prvi takšen 
sprejem v Velenju so pripravili leta 
1961. Vključno z zadnjo prireditvi-
jo so doslej v rudarski stan sprejeli 
že 3.542 novincev. V tem šolskem 
letu je na Šolskem centru Velenje 
končalo izobraževanje 62 dijakov in 
študentov, in sicer: 22 geostrojnikov 
rudarjev, 9 geotehnikov, 9 inženirjev 
rudarstva in geotehnologije in 22 
dijakov elektro-strojne smeri.
starešine novincem na 53. Skoku čez 

kožo so bili aleš stropnik, Miran 
sešel, kristjan Cvetkovič, dušan 
jus, boris verdnik, Mirko ocepek, 
vladimir Posedel in renato rožič.
Letošnji botri novincem so bili Igor 
Plaskan, nadzornik strojne službe, 
rajko arlič, rudarski nadzornik na 
odkopu, vinko šeško, nadzornik 
elektroslužbe, in janez kuzman, 
rudarski nadzornik pripravskega 
delovišča.
Vse naloge vodje novincev je tudi 
letos odlično opravil Franc rošer.

Barbarin zlatnik Ludviku 
Kričeju za vseh 53 skokov
Prav posebno presenečenje je na leto-
šnjem Skoku čez kožo doživel ludvik 
kričej, član Pihalnega orkestra 
Premogovnika velenje, ki je prav na 
dan skoka slavil tudi svojo 70-letnico. 
Pred kratkim smo namreč izvedeli, 
da je Kričej igral na vseh dosedanjih 
skokih čez kožo, in v znak zahvale za 
tolikšno pripadnost mu je predsednik 
Uprave ob tej priložnosti podaril 
barbarin zlatnik.
»Izredno sem ponosen, da ste se 
spomnili name,« je dejal presenečeni 
godbenik, »saj mi je bilo igranje za 
Premogovnik Velenje vedno v izje-
mno čast. V tem času se je nabralo 
toliko zanimivih doživetij, da se vseh 
sploh ne da opisati.«

Pred vami ponosno stojim
skočiti čez kožo se ne bojim.
V rudarski stan danes bom 
stopila,
zato sem petke kar doma 
pustila.
Da pivo bo lahko v želodec šlo, 
tud‘ dieta počakala bo.

Najboljši med najboljšimi
Že šesto leto zapored smo na Skoku 
čez kožo razglasili najboljše sodelavce 
oziroma sodelavke in najboljšo sku-
pino v Skupini Premogovnik Velenje. 
Med posamezniki so bili izbrani 
silvo oštir iz Premogovnika velen-
je, redžo djuzalić iz Htz velenje, 
Margita Prevalnik iz Pv Investa, 
anton klemenc iz rgP, lilia završ-
nik iz gosta in Martin štruc iz Pv 
zimzelena. za najboljšo skupino pa 
je bila izbrana skupina transport 
jeklenega ločnega podporja – jama 
Preloge.

Rom pom pom še ne 
gremo domov
Po osrednjem dogodku se je srečanje 
zaposlenih v Skupini Premogovnik 
Velenje in upokojencev nadaljevalo 
ob Velenjskem jezeru pri Restavraciji 
Jezero na tradicionalnem pikniku, 
kjer je podjetje gost poskrbelo, da 
nihče ni bil ne lačen ne žejen – kljub 
neumornemu igranju mladih fantov 
ansambla stil, ki nas kar niso spusti-
li s plesišča – to je bilo povsem polno 
še v zgodnjih jutranjih urah.
Prebivalci Šaleške doline so z množič-
no udeležbo na osrednjem dogodku 
znova dokazali, da cenijo rudarski 
poklic in sporočajo, da Velenje je in 
bo rudarsko mesto tudi v prihodnje.

Tadeja Jegrišnik

70-letni Ludvik Kričej, član Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, je bil ude-
leženec vseh dosedanjih skokov čez kožo. Ob tej priložnosti mu je predsednik 
Uprave PV podaril Barbarin zlatnik. (foto: Hans)

foto: Aleksander Kavčnik
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Izbrali smo najboljše
Z DELOM SE VSE DOSEŽE

sIlvo oštIr, rudarski tehnolog – 
PreMogovnIk velenje 
Silvo Oštir ima med sodelavci velik 
ugled, saj je pošten in dober sodela-
vec. Svoje delo opravlja vestno, zavze-
to in predvsem strokovno. Inovativ-
nosti in ustvarjalnosti pri opravljanju 
dela mu nikoli ne zmanjka. Pri sana-
ciji Muzeja premogovništva Slovenije 
se je izkazal kot izjemno dober vodja 
in koordinator del, tudi pri delih, s 
katerimi se sicer ne srečuje. Svoje 
znanje in življenjske izkušnje brez za-
držkov prenaša na sodelavce. Njegova 
prva skrb je varnost – varnost drugih 
in lastna. Je vedno nasmejan in dobre 
volje, pozitivno energijo pa prenaša 
tudi na druge.
redžo djUzalIĆ, skladiščnik – 
Htz velenje 
Redžo Djuzalić je tako v službi kot v 
privatnem življenju vreden zaupanja. 
Požrtvovalnost je beseda, ki ga najbo-
lje opiše. V službi v vsakem trenutku 
rad priskoči na pomoč. Je vedno 
nasmejan in ima pozitiven pogled 
na življenje. Njegovo vestno delo v 
Proizvodnji zaščitnih sredstev HTZ 
Velenje se kaže tudi pri izjemnem 
poznavanju šifer izdelkov.
MargIta PrevalnIk, likvidaci-
ja in plačilni promet – Pv Invest 
Margita Prevalnik je izredno vestna 
sodelavka, ki s svojim delom bistve-
no pripeva k urejenosti procesov 

znotraj družbe PV Invest. Odlikuje 
jo izredna zavzetost pri opravljanju 
dodeljenih nalog, ki jih vedno opravi 
v dogovorjenem roku. Znana je po 
zglednem komuniciranju s sodelavci, 
med katerimi si je pridobila zaupanje 
in ugled.
anton kleMenC, voznik dostav-
nega vozila – rgP 
Anton Klemenc svoje delo opravlja 
vestno in marljivo. Je strokoven, ino-
vativen in iznajdljiv. Vseh dodeljenih 
nalog se loti hitro. Primerno vzdržuje 
delovno opremo in dosledno izvaja 
vse potrebne aktivnosti ter preglede, 
skladno s standardi, ki veljajo v pod-
jetju, ter upošteva in izvaja varnostne 
predpise. S sodelavci se dobro razume 
in goji pristen, pošten odnos.
lIlIa završnIk, natakarica 
izmenovodja v restavraciji jezero – 
gost 
Dolgoletna sodelavka podjetja Gost 
Lilia Završnik je zelo vestna, prijazna 
in delavna. Sama brez težav ustrezno 
postreže večjo skupino gostov in 
je pri tem zelo natančna in vestna. 
V vsakem trenutku je pripravljena 
pomagati, ima pozitiven odnos do 
sodelavcev in je izjemno pripadna 
podjetju.
MartIn štrUC, vzdrževalec – Pv 
Center starejšIH zIMzelen 
Martin Štruc je sodelavec z izrazito 
pozitivnimi lastnostmi. Je iznajdljiv, 

vedno pripravljen pomagati, zanj no-
beno delo ni težko, zato je v kolektivu 
PV Centra starejših Zimzelen nepo-
grešljiv člen. Ima prijazen, ustrežljiv 
in pošten odnos do sodelavcev in 
stanovalcev, ki se lahko nanj vedno 
zanesejo. Svojo dobro voljo in poziti-
ven pogled na življenje prenaša tudi 
na druge.

NAJ SKUPINA

naj skupina PreMogovnIka 
velenje – transport jeklenega loč-
nega podporja – jaMa Preloge;
vodja: srečko Pritržnik, nadzornik
Delovna skupina za transport 
jeklenega ločnega podporja v jami 
Preloge je majhna, a učinkovita. 
V skupini imajo vrednote, kot so 
tovarištvo, medsebojna pomoč in 
redoljubnost, veliko težo. Skupina 
z ropanjem ločnega podporja pred 
odkopom, transportom izgrajenega 
ločnega podporja in povzemanjem 
tal pred odkopom skrbi za nemoteno 
obratovanje odkopa. Njeno zadnje 
delovišče je odvozna proga odkopa 
G3/C, kjer dosegajo dnevne napredke 
v dolžini šest metrov ali več. Kljub 
zahtevnim razmeram v jami, kjer 
delajo ob obratujoči odvozni meha-
nizaciji in v izstopni zračilni progi, 
jim s trdim delom uspeva dosegati 
odlične rezultate.
Vsem še enkrat iskreno čestitamo!

Najboljše sodelavke in sodelavci v Skupini Premogovnik Velenje s predsednikom Uprave PV dr. Milanom Medvedom 
(foto: Aleksander Kavčnik)
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Delo in pridnost – peruti, ki 
letijo čez reke in gorovja
V Premogovniku si prizadevamo, da bi bili človeku prijazno podjetje, v katerem imajo zaposleni 
možnosti za ustvarjalno delo in razvoj. Naša velika in nenehna skrb je namenjena varnosti in 
humanosti dela, pa tudi izobraževanju in usposabljanju. V soboto, 29. junija 2013, smo rudarji 
poleg 53. Skoka čez kožo praznovali tudi praznik zvestobe, vztrajnosti, delavnosti in poklicnega 
zorenja. 

S tradicionalnim podeljevanjem 
priznanj in rudarskih svetilk smo do-
poldne v Domu kulture v Velenju po-
delili priznanja delovnim jubilantom 
in jubilantom Jamske reševalne čete. 
Slovesno smo zaznamovali obletnico 
delovne dobe za zaposlene v Skupini 
Premogovnik Velenje, in sicer za 10, 
20, 25 in 30 let dela ter tudi obletnice 
za 5, 10, 15 in 20 let članstva v Jamski 
reševalni četi. 

Ko se posameznik 
notranje bogati, se bogati 
tudi podjetje
Priznanja je jubilantom v prisotno-
sti direktorjev posameznih družb v 
Skupini Premogovnik Velenje podelil 
predsednik Uprave dr. Milan Med-
ved. V svojem govoru je poudaril, da 
se v Premogovniku Velenje ves čas 
trudimo biti čim bolj družbeno odgo-
vorno podjetje, ki svojim zaposlenim 
nudi dostojen zaslužek in osebni 
razvoj: »Združujejo nas desetletja 
enakih ciljev, usmeritev, sodelovanja 
in tovarištva. Med naše cilje so vtkane 
tudi vaše želje in pričakovanja za 

prihodnost. Na tej poti ste spletli tudi 
veliko prijateljskih vezi s sodelavci in 
skupaj smo ustvarili podjetje, ki mu 
danes pravimo Premogovnik Velenje, 
na katerega smo lahko zelo ponosni, 
saj dosegamo številne zavidljive do-
sežke,« je dejal in naštel vse najno-
vejše in najpomembnejše odmevne 
uspehe našega podjetja.

Tudi zaradi vas ima 
Premogovnik Velenje v 
okolju velik ugled
»Danes so naše misli usmerjene v 
prihodnost, v prihodnja desetletja, 
vse do leta 2054. Kljub temu pa ne 
smemo pozabiti vsega tistega, kar so 
ustvarili naši predhodniki, saj imamo 
obvezo in dolžnost do njih, da se 
še naprej maksimalno trudimo za 
uspešnost svojega podjetja. Pozabiti 
ne smemo tudi na svoje dolžnosti do 
okolja in doline, ki nam nudita zave-
tje pri našem zahtevnem delu,« je še 
dejal in se jubilantom zahvalil za trud 
in prizadevanje za uspešnost Skupine 
Premogovnik Velenje: »Danes imam 
čast in priložnost, da se vam zahva-

lim za vaš neprecenljivi prispevek k 
poslovanju in razvoju Skupine PV 
ter za vašo pripadnost podjetju. Tudi 
zaradi vas ima Premogovnik Velenje 
v okolju velik ugled in prepričan sem, 
da je častno delati v njem in je tudi 
dandanes še kako častno biti »knap«. 
Prenašajmo to sporočilo na mlade 
rodove, na tiste rudarje, elektrikarje, 
strojnike, ki bodo danes svečano 
skočili v rudarski stan. Sprejmimo jih 
medse s tradicijo in častjo, ki krasita 
naš poklic že veliko let.«

Sodelavke iz Premogovnika Velenje, za katerimi je 30 let dela. (foto: Hans)

Vseh slavljencev je bilo 260 – 
od tega 242 jubilantov in 18 
jamskih reševalcev. Sodelavk 
in sodelavcev, ki so med 
drugim v dar prejeli še ročno 
uro z vtisnjenim simbolom 
rudarstva, je bilo 60, od tega 
36 iz Premogovnika Velenje, 
21 iz HTZ Velenje in po eden 
iz podjetij Gost, RGP in PLP. 
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Jamska reševalna četa je 
nenehno na razpolago
Poslanstvo Jamske reševalne čete je 
izjemno odgovorno in pomembno. 
Biti nenehno na razpolago za klic na 
pomoč, za nesebično in neustrašno 
posredovanje v izrednih razmerah, 
zahteva veliko mero pripadnosti, 
izjemno disciplino, stalne treninge, 
ohranjanje visoke fizične kondicije 
in predvsem veliko srce. Za 5 let 
članstva v Jamski reševalni četi so 
bronaste plakete prejeli: Danilo Dob-
nik, Zoran Jelen, mag. Matjaž Koželj, 
Branko Ledinek, Danilo Martinšek, 
Mirko Pogorelc, Ivan Pohorec, Jože 
Pristušek, Simon Tajnšek in Boris 
Verdnik. Za 10 let članstva v Jamski 
reševalni četi so srebrno plaketo pre-
jeli: Matej Britovšek, Kristjan Cvetko-
vič, Slavko Golob in Joško Vajdič. Za 
15 let članstva v Jamski reševalni četi 
so zlato plaketo prejeli: Bojan Jevšnik, 
Matjaž Podvratnik in Jože Virbnik. 
Vazo za 20 let članstva v Jamski reše-
valni četi je prejel Boris Potrč.
V celotni Skupini Premogovnik 
Velenje že tradicionalno slovimo po 
vrednotah, kot so predanost podje-
tju, marljivost, delavnost, tovarištvo 
in nesebična medsebojna pomoč. 
Odkopane tone premoga so rezultat 
uspešno in varno opravljenega dela 
rudarjev. So pa tudi rezultat dela, 
znanja, izkušenj, ustvarjalnosti, idej, 
timskega dela in sodelovanja med 
vsemi obrati, službami, oddelki in 
med strokovnjaki različnih področij. 
Delovni prispevek vsakega je nepre-
cenljiv in pomemben del v mozaiku 
uspešnega delovanja Skupine Premo-
govnik Velenje.

Učenje je kot veslanje 
proti toku
Ves naš skupni napredek je usmerjen 
v uspešno prihodnost Premogovnika 

Velenje, vsaj do leta 2054; Skupine PV 
pa tudi še veliko dlje. Zavedamo se, 
da ste zaposleni neprecenljivo boga-
stvo podjetja, ki peljete podjetje dalje, 
po starem olimpijskem reku: VIŠJE, 
HITREJE, MOČNEJE. Zaradi izre-
dno hitrega tehnološkega razvoja si 
ne smemo dovoliti, da zaspimo. Vsak 
dan se vztrajno učimo novih veščin 
in znanj ter s tem bogatimo sebe in 

podjetje. Učenje je kot veslanje proti 
toku – ko prenehaš veslati, te odnese 
nazaj.
Verjamemo, da boste k delu in razvo-
ju podjetja še naprej prispevali tisto 
najboljše, kar je v vaših močeh. Vsem 
iskreno čestitamo!

mag. Saša Sevčnikar

Predsednik Uprave dr. Milan Medved je vsakomur segel v roko in mu čestital ob 
jubileju. (foto: Hans)

Zlato rudarsko svetilko za 30 let dela so prejeli tudi sodelavke in sodelavci iz 
hčerinskih podjetij. (foto: Hans)

 Jubilantke in jubilanti 30 let dela v podjetju HTZ Velenje. (foto: Hans)
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Ob rudarskem prazniku 
razdelili 3.000 sončnic 
Premogovnik Velenje je tudi letos na različne načine zaznamoval praznik rudarjev, ki ga v Sloveniji 
praznujemo 3. julija. Ob tej priložnosti sta Premogovnik Velenje in njegova hčerinska družba PV 
Invest zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje in našim upokojenim sodelavkam in sodelav-
cem podarila sončnico, ki je simbol življenja, predanosti in upanja – simbolizira vse tisto, kar je 
v življenju pomembno. Že včasih smo vedeli, da »za soncem najceneje naš lignit nas greje«. Nič 
drugače ni danes, zato smo želeli z darovanjem sončnice simbolično povedati, da si bomo za za-
nesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo prizadevali tudi v prihodnje.

Sončnice so vzgojili v novem in 
modernem rastlinjaku podjetja PV 
Invest, ki so ga postavili s pomočjo 
sredstev EU in Društva za razvoj 
podeželja Šaleške doline – LAS. 500 
kvadratnih metrov velik objekt je po-
stavljen v Šoštanju, na nekoč degra-
diranem in zdaj saniranem območju, 
kar mu daje še poseben pomen.

Moderen rastlinjak
Rastlinjak je sodobno zasnovan in je 
skoraj v celoti avtomatiziran. Vsebuje 
avtomatsko termostatsko prezračeva-
nje, ki deluje v odvisnosti od notranje 
temperature, vključno s senzorji za 
dež in veter. V notranjosti so potopne 
namakalne mize, v drugem delu pa 
je montirana tudi namakalna rampa 
z razprševanjem in dognojevanjem, 
ki deluje avtomatsko, z nastavitvijo 
časa namakanja. Rastlinjak je tudi 
ogrevan s štirimi toplovodnimi kalo-
riferji, priklopljenimi na toplovodno 

omrežje. Del prostorov je namenjen 
za aranžiranje, izvedbo delavnic in 
izobraževanje. Nadgrajevali ga bodo 
tako v funkcionalnem, infrastruk-
turnem kot površinskem smislu. 
Ob tem, da bodo v njem skrbeli za 
vzgojo sadik, ki bodo krasile urbane 
in zasebne površine, bodo s posebej 
prilagojenimi vsebinami področje 
hortikulture poskušali približati tudi 
mlajšim generacijam. 

Širjenje dejavnosti 
Gradbeno-komunalnega 
vzdrževanja
PV Invest je z rastlinjakom pridobil 
novo storitveno dejavnost, saj objekt 
omogoča, da v programu Gradbeno 
in komunalno vzdrževanje za ureja-
nje okolja uporabljajo lastne sadike. 
Rastlinjak velikosti 50 x 10 metrov 
nudi zavetje in ustrezne razmere za 
vzgojo različnih sadik. Prav zdaj je v 
njem kar 13.000 sadik, ki so namenje-

ne ureditvi okolice objektov v lasti ve-
lenjskega Premogovnika. PV Invest se 
je vključil v koncesijska dela urejanja 
in čiščenja javnih površin v Mestni 
občini Velenje, zato bodo njihove 
cvetlice krasile tudi tamkajšnje gredi-
ce. V rastlinjaku so zacvetele pretežno 
enoletnice in cveti balkonsko cvetje, 
pripravljajo pa se že na vzgojo sadik, 
primernih za jesenske zasaditve. 
Njihov cilj je lastna vzgoja vsega, 
kar potrebujejo pri urejanju zelenih 
površin, a so bili do zdaj vezani na 
zunanje dobavitelje – cvetlic, grmov-
nic, drevesnic in drugega. V priho-
dnosti načrtujejo širjenje dejavnosti 
na okoliško območje, kjer bodo svoj 
prostor dobili še zelenjava in drevesa, 
predvsem pa bodo upoštevali potrebe 
in odziv trga.

Slobodan Mrkonjić 
in Metka Marić

 foto: Mrki
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renata vajdič, vodja priprave 
dela komunalno-gradbenega 
vzdrževanja
Na to akcijo smo se v podjetju PV 
Invest pripravljali dlje časa. Sončnice 
smo zasadili, jih skrbno negovali, 
pregledovali, gnojili, škropili ... Veliko 
truda je bilo vloženega, da so zrastle. 
Glede na to, da se je že pred časom, 
ki smo ga namenili za razdelitev 
sončnic, zbralo lepo število ljudi, 
sem prepričana, da je bila odločitev 
vodstva za to akcijo izjemna poteza. 
Kot kaže, je sončnica še en kamenček 
v mozaiku vseh dobrih del, ki sta jih 
Premogovnik Velenje in PV Invest 
naredila za zaposlene v Skupini PV 
ter naše upokojence.

andrej tašler, razvojni inženir 
na gradbenem in komunalnem 
področju
Izjemno vesel sem, da sem že od 
vsega začetka sodeloval pri postavitvi 
tega čudovitega rastlinjaka. Zdaj, ko 
ta po dobrem letu dobiva podobo in 
kaže osnove za nadaljnje delo, sem 
prepričan, da bodo ljudje znali ceniti 
naš trud in delo, ki smo ga vložili v 
njegovo izgradnjo. V prihodnje bo 
najbrž treba postoriti še kaj, da bo 
takšen, kot smo si ga zamislili, in da 
bo v skladu z vizijo, ki smo si jo z 
njim zastavili.

aleksandra korez, vodja vrtnarsko-
aranžerskih del
Rastlinjak, ki je bil postavljen lani – 
letos smo ga prvič opremili s spomla-
danskim cvetjem – je v tej začetni fazi 
vsekakor upravičil naša pričakovanja. 
S sadikami, ki so zrasle tukaj, smo 
letos zasadili vse cvetlične grede na 
širšem območju Skupine PV in zunaj 
nje. Glede na to, da Gradbeno-komu-
nalno vzdrževanje podjetja PV Invest 
med drugim skrbi tudi za urejanje 
nekaterih cvetličnih gred v občini Ve-
lenje, so marsikatero gredico v občini 
krasile naše rožice. Naši načrti so, da 
bi bil rastlinjak 100-odstotno zaseden 
celo leto, kar bomo najbrž dosegli 
tudi s prodajo na zunanjem trgu.

Sončnice so vzgojili v novem in modernem rastlinjaku podjetja PV Invest, ki so ga postavili s pomočjo sredstev EU in Društva 
za razvoj podeželja Šaleške doline – LAS. (foto: Mrki)



1414

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Toliko rudarskega ponosa in spoštova-
nja do rudarjev, kot ju je bilo mogoče 
čutiti na polnem stadionu v Velenju, 
danes lahko občutimo le še redko. 
Da so skok čez kožo, tradicionalno 
sprejemanje novincev v rudarski stan 
in praznovanje dneva rudarjev v Vele-
nju in celotni naši dolini pomembni, 
dokazujejo tudi številni ugledni gosti, 
ki so se prireditve udeležili. 
Iskreno se zahvaljujem vsem sodelav-
cem, ki ste s svojo zavzetostjo pri delu 
poskrbeli, da se bomo letošnjega pra-
znovanja dneva rudarjev s ponosom 

Skupaj zmoremo bolje 
Zadnjo junijsko soboto smo praznovali že 53. Skok čez kožo, ki si ga je ogledalo skoraj 5.000 
obiskovalcev. Vsi skupaj smo lahko ponosni na to, da je bil osrednji dogodek rudarskega praznika 
tudi letos tako množično obiskan. Z rudarskim stanom je ponovno (za)živela vsa Šaleška dolina.

spominjali. Zahvala za to gre vsem v 
Premogovniku Velenje in njegovih po-
vezanih družbah, ki ste se – ne samo 
na dan prireditve, ampak že mesece 
prej – trudili, da je prireditev potekala 
brezhibno. Tudi tokrat ste presegli 
sami sebe in dokazali, da smo skupaj 
še močnejši. Hvala vsem, ki ste na 
osrednji prireditvi opravljali najrazlič-
nejše naloge, od gostinstva, varovanja, 
ceremoniala, protokola in druge, a 
nič manj pomembne, ter vsem, ki ste 
poskrbeli za to, da smo se imeli lepo. 
Dosežene lovorike nas ne smejo 

Odbor za pripravo praznovanja 3. julija so sestavljali: Pavel Skornšek (predsednik), dr. Milan Medved, mag. Ma-
tjaž Koželj, Ivan Pohorec, mag. Ludvik Golob, mag. Drago Potočnik, Dejan Radovanović, Ivan Žilić, Franc Rošer, 
Viki Hrast, Tadeja Jegrišnik, Melita Božič, Ferdinand Žerak, Bojan Brcar, Stanislav Dacar in dr. Gregor Jeromel.

uspavati. Ob vsakem uspešno doseže-
nem cilju si moramo postaviti novega, 
ob katerem bomo ponovno dokazali 
svoje sposobnosti, postavili nove meje 
in osebnostno zrasli. Le tako bomo s 
ponosom zrli v preteklost, v naše iz-
polnjeno poslanstvo in v naše izročilo 
prihodnjim rodovom.
Vsem in vsakomur posebej izrekam 
iskreno zahvalo za izvrstno opravljeno 
delo.

dr. Milan Medved, 
predsednik Uprave

foto: Mrki

Proizvodnja v juniju 2013
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –65/B 104.500 170.099 65.599 162,77 8.953
G3/C 152.000 106.495 –45.505 70,06 5.605
Proizvodnja 256.500 276.594 20.094 107,83 14.558
Priprave 9.500 10.738 1.238 113,03 565
skupaj Pv 266.000 287.332 21.332 108,02 15.123

Proizvodnja januar–junij 2013
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 1.838.508 1.636.216 –202.292 89,00 13.090
Priprave 89.568 83.889 –5.679 93,66 671
skupaj Pv 1.928.076 1.720.105 –207.971 89,21 13.761
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Stroj, ki so ga Slovaki imeli na preiz-
kusnem obratovanju, so po podpisu 
pogodbe zdaj dokončno odkupili. 
Konec preteklega meseca je bila na 
Slovaškem štiričlanska ekipa strokov-
njakov iz Premogovnika Velenje, ki je 
v skladu s pogodbo izvedla tehnični 
pregled stroja. Ugotovili so, da je po 
končanju testnega obdobja stroj v 
zelo dobrem stanju. Slovaki so v tem 
času z njim naredili približno 860 
metrov prog v izjemno zahtevnih 
razmerah. Kupec, ki je z napredoval-
nim strojem GPK-PV zelo zadovo-
ljen, ga je namreč v minulem letu 
testiral v izjemno zahtevnih razme-
rah, saj je ta brezhibno deloval tudi v 
22-stopinjskem naklonu navzdol in 
25-stopinjskem naklonu navzgor. V 
Premogovniku Velenje smo takšen 
stroj do zdaj obremenili z naklonom, 
ki je znašal največ 15 stopinj navzdol. 
Tako ekstremnih razmer, kot so jih 
imeli Slovaki, v našem premogovniku 
še nismo imeli.

Stroj je certificiran 
v skladu z evropsko 
zakonodajo
Napredovalni stroj GPK-PV, čigar 
proizvajalec je Premogovnik Velenje, 
smo po vseh poskusnih obratovanjih 
in testiranjih, certificirali v skladu 
z evropsko zakonodajo. Zanj smo 
pridobili certifikat ATEX (Ex I M2 
za uporabo stroja v metanski jami). 
Gre za konzolni stroj, ki ima elek-
trohidravlični pogon in je namenjen 
izdelavi jamskih prog preseka 4,7–24 
m2. Primeren je za rezanje materia-
lov trdote do približno 70 N/mm2. 
Navedeni stroj je plod skupnega 
znanja naših strokovnjakov z ruskim 
proizvajalcem ogrodja napredovalne-
ga stroja KMZ Chelyabinsk-Kupeysk. 
Premogovnik Velenje ima za trženje 
tega stroja ekskluzivno zastopstvo za 

Slovakom prodali 
napredovalni stroj GPK-PV
Premogovnik Velenje je minulo soboto, ko je s 53. Skokom čez kožo proslavil rudarski praznik, 
podpisal pogodbo za prodajo napredovalnega stroja GPK-PV z največjim slovaškim rudnikom Hor-
nonitrianske Bane iz Prievidze. Gre za posel v vrednosti 775.000 evrov, ki je plod lastnega inženir-
skega znanja in je nov pomemben dosežek Premogovnika Velenje, saj gre za prvi prenos sodobne 
rudarske tehnološke opreme znotraj trgov Evropske unije.

EU ter v Srbiji, Makedoniji, Bosni in 
Hercegovini, Turčiji, Indiji, Malezi-
ji, na Filipinih, Novi Zelandiji in v 
Avstraliji.

S Slovaki dobro 
sodelujemo
Premogovnik Velenje je s slovaškim 
rudnikom Hornonitrianske Bane že 
doslej dobro sodeloval, zaradi česar 
so tudi možnosti nadaljnjega sode-
lovanja velike. Slovaki za potrebe 
novega jamskega območja v svojem 
rudniku pripravljajo izdelavo daljšega 
odseka, v dolžini približno 600 me-

trov, zato želijo proizvodnjo avto-
matizirati. Z njimi smo se že začeli 
dogovarjati za dobavo podajalnika 
lokov za vgradnjo ločnega podporja 
PL–08 PV, ki je tudi plod lastnega 
znanja, ter v nadaljevanju še enega 
napredovalnega stroja GPK-PV. Ker 
na Slovaškem nimajo več rudarske 
šole in tudi svojih kadrov nimajo več 
kje izobraževati, so izrazili željo, da 
bi njihove zaposlene izobraževali pri 
nas, še posebej delavce na pripravskih 
deloviščih pri izdelavi jamskih prog.

Slobodan Mrkonjić

Na povabilo predsednika Uprave Premogovnika velenje dr. Milana 
Medveda so se podpisa pogodbe in 53. Skoka čez kožo udeležili najvišji 
predstavniki slovaškega rudnika. Podpisu pogodbe so prisostvovali 
glavni tehnični direktor Miroslav bražina, vodja Proizvodnje karol 
dubnický, vodja tehničnih služb jan jankula in vodja Priprav róbert 
Perniš.

Premogovnik Velenje je s slovaškim rudnikom Hornonitrianske Bane že doslej 
dobro sodeloval, zaradi česar so tudi možnosti nadaljnjega sodelovanja velike.
(foto: Mrki)
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Mednarodna 
konferenca EnRe
20. in 21. junija je v Velenju potekala 3. mednarodna konferenca EnRe – Energetika in klimat-
ske spremembe. Skoraj 150 udeležencev konference iz šestih evropskih držav, med njimi ugle-
dni domači in tuji strokovnjaki, je prisostvovalo predstavitvi 81 referatov s področij energetike in 
varovanja okolja na plenarnem zasedanju ter v štirih tematskih sekcijah: Energetske tehnologije v 
21. stoletju, Energetika in okolje, Energetski viri v 21. stoletju, Energetski menedžment. V okviru 
konference je bila izvedena tudi dobro obiskana okrogla miza z naslovom »Razvoj evropskih ener-
getskih trgov; podoba po letu 2014«.

Imamo potrebno znanje
V plenarnem delu je udeležence 
konference najprej nagovoril žu-
pan Mestne občine velenje bojan 
kontič, ki je prepričan, da vse, kar 
počnemo v Šaleški dolini, počnemo 
dobro. »Imamo potrebno znanje in 
lahko rečem, da smo na tem podro-
čju med najboljšimi. Zavestno smo se 
odločili za izgradnjo bloka 6 Termo-
elektrarne Šoštanj, saj zaupamo stro-
ki.« Kontič je prepričan, da energetski 
sistemi pomenijo tudi prednosti: 
»Zelo pomembna sta ohranjanje 
delovnih mest in sanacija energetsko 
vprašljivih objektov iz preteklosti. 
Ko se sprehodimo ob jezerih, lahko 
opazimo urejenost okolja, saj je za 

to kot družbeno odgovorno podjetje 
poskrbel Premogovnik Velenje sam – 
brez evra proračunske pomoči.«
Energetika je pomembno področje 
znotraj slovenskega gospodarstva, 
česar se zavedajo tudi v izobraževal-
nih institucijah. rektor Univerze 
Maribor prof. dr. danijel rebolj je 
ponosen na to, da utrjujejo vezi med 
mariborsko univerzo in mesti, kjer 
so prisotni: »Želimo, da se gospo-
darstvo in izobraževalno okolje še 
bolj povežeta. Da bomo lahko svojim 
potomcem zagotovili dobro življenje, 
potrebujemo ustrezno znanje.« 

Energetski kažipot do leta 
2050
Za načrtovanje energetske sedanjosti 
in prihodnosti oziroma določanje 
smernic njenega razvoja je tre-
ba uskladiti mnogo vidikov, tako 
lokalnih in širše regionalnih kot tudi 
ekonomskih ter finančnih. Pomemb-
no vlogo pri tem ima Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor. državni 
sekretar, pristojen za energetiko, 
mag. bojan kumer je poudaril, da se 
je treba zavedati, da smo vpeti v glo-
balni čep, hkrati pa smo del Evropske 
unije, ki temelji na skupnih pravilih 
igre – tudi na področju energetike: 
»Lani je Evropska unija za spodbudo 

Skoraj 150 udeležencev konference iz šestih evropskih držav, med njimi ugledni domači in tuji strokovnjaki, je prisostvovalo 
predstavitvi 81 referatov s področij energetike in varovanja okolja na plenarnem zasedanju ter v štirih tematskih sekcijah.

 foto: Mrki
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evropske uprave po strateškem ener-
getskem sektorju v državah članicah 
predložila t. i. evropski kažipot do 
leta 2050. Energetika je sektor, kjer 
so odločitve in investicijski cikli dol-
goročni, zato je smiselno spodbujati 
pravo v odločitvah, ki so pomembne. 
Pomeni edini učinkoviti odgovor na 
spopad z globalnimi energetskimi iz-
zivi v Evropi – je trg skupne politike, 
ciljev in pravil. Le tako bomo lahko 
na strokovno učinkovit način ostali 
konkurenčni in izvedli prehod v niz-
koogljično prihodnost ter zagotavljali 
varno in zanesljivo oskrbo s cenovno 
dostopno energijo.« 
generalni direktor Holdinga 
slovenske elektrarne blaž košo-
rok je podal svoje videnje o uspešni 
združitvi termo- in hidroenergije ter 
pridobivanju premoga kot primarne-
ga vira – v uspešno blagovno znamko 
Holdinga Slovenske elektrarne: »In-
dustriji ustreza nizka cena električ-
ne energije, proizvajalcu ne. Vsi si 
želimo varčne, konkurenčne, spreje-
mljive in trajnostne vire energije.« V 
Sloveniji na letni ravni proizvedemo 
8 teravatnih ur električne energije: 
»Naša trženjska zmogljivost je do 
enaintrideset teravatnih ur električne 
energije. Na področju hidrologije pa 
delež Holdinga Slovenske elektrarne 
predstavlja kar 80 odstotkov,« je po-
vedal Košorok in dodal, da si Slove-
nija zastavlja izjemno velikopotezne 
cilje: »Slovenci smo si zastavili čarob-
no formulo trikrat dvajset odstotkov, 
glede obnovljivih virov energije je cilj 
še višji – kar 25 odstotkov. Danes naš 
delež na področju OVE predstavlja 
skoraj dvajset odstotkov. Glede ljudi 
in virov energije smo v Sloveniji v 
samem vrhu.«

Kako v Sloveniji 
uresničujemo načrte v 
zvezi z izkoriščanjem 
virov energije?
Razprave v okviru konference so 
pokazale, da je učinkovito in stra-
teško zastavljeno upravljanje z 
energijo in naravnimi viri ena od 
prednostnih nalog za zagotavljanje 
konkurenčnosti gospodarstva. Zelo 
pomembno je, da imamo v državi 
na voljo energetske lokacije, katerim 
moramo nameniti posebno pozor-
nost in jih izkoristiti tudi za proizvo-
dnjo električne energije v prihodnje. 

Ena ključnih prednosti Slovenije je 
namreč uravnotežena struktura virov 
električne energije. Prednost tega se 
je pokazala pogosto že v preteklosti, 
saj Slovenija do zdaj ni imela večjih 
težav v preskrbi z električno energijo.
Da bo premog pomemben energetski 
vir tudi v 21. stoletju, je prepričan 
tudi predsednik Uprave Premo-
govnika velenje dr. Milan Medved. 
»Premog je v minulem letu dosegel 
rekordno proizvodnjo 7 milijard in 
700 milijonov ton. Napovedi kažejo, 
da bo poraba še višja, saj je premog 
najlažje dostopen energent. Poraba 
primarne energije bo do leta 2020 
narasla za 30 odstotkov. Prevelika 
uvozna odvisnost bi prinesla v Slove-
nijo veliko negativnih učinkov, zato 
države, ki želijo stabilen in od uvoza 
v veliki meri neodvisen energetski 
sistem, še vedno vlagajo v izgra-
dnjo novih kapacitet za proizvodnjo 
električne energije.« Dr. Medved je 
povedal, da smo v Premogovniku 
Velenje uspeli vzpostaviti kakovo-
stno sobivanje z lokalno skupnostjo: 
»Zavedamo se, da naša dejavnost 
vpliva na okolje, v katerem delujemo. 
Izvajamo monitoringe vplivov na 
okolje, ki pa noben ne presega do-
ločenih normativov, kar so ugotovili 
tudi pristojni inšpektorji.«

V Sloveniji pogrešamo 
dolgoročno usmerjeno 
energetsko politiko
Slovenija je tako kakor vsa Evropa 
energetsko uvozno odvisna. Pove-
čanje energetske odvisnosti bi imelo 
v prihodnje še dodatne negativne 

učinke na nacionalno gospodar-
stvo, zaradi tega sledijo evropske 
države politiki povečanja energet-
ske samozadostnosti, predvsem 
pri preskrbi z električno energijo. 
Slovenija je v obdobju dokončanja 
izgradnje hidroelektrarn na Spodnji 
in začetka izgradnje na Srednji Savi. 
Prav tako je ključnega pomena za 
zanesljivo in varno oskrbo Slovenije z 
električno energijo izgradnja šestega 
bloka Termoelektrarne Šoštanj, ki 
bo z najsodobnejšo tehnologijo 
pretvorbe premoga v električno 
energijo izpolnjeval vse ekološke 
zahteve, obenem pa bo z visokimi 
izkoristki za isto količino proizvedene 
električne energije potreboval manj 
premoga. Investicija v TEŠ 6 je tako 
pravi odgovor za zahteve energet-
sko-klimatskega svežnja, ki jih pred 
Slovenijo postavlja EU, in je tudi 
edini veliki energetski objekt, ki ima 
gorivo zagotovljeno do konca svoje 
življenjske dobe.
Konferenca je pokazala veliko stopnjo 
zavedanja, da je razvoj obnovljivih 
virov energije nujen in pomemben, 
vendar nadomestitev sedanjega in 
pričakovanega obsega proizvodnje 
električne energije z viri energije, kot 
so sončne elektrarne, biomasa, vetrne 
elektrarne, zahteva skrbno načrtovan 
proces ter čas. Problem obnovljivih 
virov energije je njihova razpolo-
žljivost energentov, shranjevanje in 
prenos. Vse kaže, da bodo fosilna 
goriva morala še nekaj desetletij nosi-
ti glavno vlogo energijske oskrbe. Ob 
tem mora biti pridobivanje energije 
seveda upravičeno iz ekonomskega, 
ekološkega in energetskega vidika. 

V sklopu konference je potekala okrogla miza na temo Razvoj evropskih energet-
skih trgov. (foto: Mrki)
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V Sloveniji pogrešamo energetsko 
politiko, ki bi bila usmerjena dolgo-
ročno, z jasno opredeljenimi cilji na 
področju zanesljive oskrbe porabni-
kov, konkurenčnosti energetskega in 
drugega gospodarstva ter pri prehodu 
v nizkoogljično družbo. 

Razvoj evropskih 
energetskih trgov po letu 
2014 
V sklopu konference je poteka-
la okrogla miza na temo Razvoj 
evropskih energetskih trgov; podoba 
po letu 2014, ki jo je vodil dr. Franc 
žlahtič, predsednik slovenskega 
nacionalnega komiteja svetovnega 
energetskega sveta. Njegovi sogo-
vorniki so bili mag. Irena Praček, 
direktorica javne agencije rs za 
energijo, dr. Franc križanič iz eIPF 
ljubljana, dr. tomaž štokelj, izvršni 
direktor trženja v Hse, borut rajer, 
vodja sektorja za obnovljive vire, 
raziskave in razvoj v borzenu, Mar-
jan Mačkošek, direktor štore steel, 

in mag. Matjaž jaušovec, izvršni 
direktor za nakup in trgovanje z ele-
ktrično energijo v elektro Maribor.
Razprava se je med drugim dota-
knila tudi zakonodajnih okvirjev in 
regulacije energetskih trgov v EU in 
doma, nacionalne politike OVE in 
koliko lahko ti še obremenijo gospo-
darstvo v času recesije in v prihodnje, 
pričakovane cene energije in njenega 
vpliva na gospodarstvo ter infrastruk-
turo, katere razvoj potrebuje jasnejše 
cilje v nacionalnem okvirju, in seveda 
stabilnih virov financiranja.

Vpliv energetike na okolje
Na konferenci je bila prepoznana 
velika prepletenost med energetiko in 
varstvom okolja, tako v smislu vpliva 
elektroenergetske dejavnosti na oko-
lje kot tudi prepoznavanja pomena in 
učinkovitosti različnih ukrepov, ki so 
bili na področju energetike v zadnjih 
desetletjih izvedeni za učinkovito 
zmanjšanje neželenih vplivov na 
okolje. Prepletenost dejavnosti so 

poudarili skoraj vsi predavatelji v 
plenarnem delu konference, na veliko 
povezanost kaže tudi izjemno dobra 
obiskanost sekcije »Energetika in 
varstvo okolja«. Vsi našteti dejavniki 
kažejo, da je smiselno in potrebno v 
prihodnje še bolj spodbujati razisko-
valno dejavnost in projekte, ki zagota-
vljajo celostne in celovite odgovore 
o vplivu energetike kot dejavnosti na 
okolje in na trajnostni razvoj območij 
z razvito energetsko dejavnostjo. 
Upoštevaje ugotavljanje in vredno-
tenje vplivov na okolje, vključno z 
učinkovitostjo različnih izvedenih 
sanacijskih ukrepov, predstavlja 
energetika primer dobre prakse v 
slovenski in tudi širši raziskovalni (in 
družbeni) sferi ter bi lahko služila kot 
zgled številnim drugim dejavnostim. 
Ugotovitev še zlasti velja za Šaleško 
dolino, kjer je vpliv elektroenergetske 
dejavnosti na okolje v zadnjih dveh 
desetletjih izjemno sistematično in 
celostno proučevan, poleg zakonsko 
zahtevanih monitoringov pa so bili 
izvedeni (in se še izvajajo) številni 
nadstandardni okoljski monitoringi, 
biomonitoringi, študije vplivov na 
okolje itd. Čeprav vse novejše raziska-
ve kažejo bistveno izboljšanje stanja 
okolja v okolici (termo)energetskih 
objektov po izvedenih sanacijskih 
ukrepih, je s celostnimi okoljskimi 
monitoringi smiselno nadaljevati tudi 
v prihodnje, saj bo le tako možno 
relevantno ovrednotenje okoljskih 
učinkov novih tehnologij in izvede-
nih ukrepov za zmanjšanje vplivov 
na okolje. Ob tem je treba poudariti, 
da bi morala v prihodnje pomen 
tovrstnih okoljskih raziskav prepo-
znati tudi širša družba, ki bi morala 
prevzeti ustrezno finančno breme. 
Ugotovitve o vplivu energetike na 
okolje oz. o veliki prepletenosti z 
varstvom okolja ter najnovejši znan-
stveno-raziskovalni izsledki kličejo 
po njihovem neposrednem prenosu 
v širšo družbo, vključno v izobraže-
valni proces. Študijski programi v 
okviru visoke šole za varstvo okolja 
v velenju in Fakultete za energeti-
ko Univerze Maribor predstavljajo 
odlično možnost za prenos tovrstnih 
znanj prihodnjim diplomantom, ki 
bodo v svoji profesionalni karieri 
neposredno reševali okoljevarstvene 
in energetske izzive.

povzela dr. Franc Žerdin 
in Tadeja Jegrišnik

Predsednik Uprave PV dr. Milan Medved je organizatorjem konference, med ogle-
dom Muzeja premogovništva Slovenije, podaril spominsko darilo. 
Za sproščeno razpoloženje je poskrbel Rudarski oktet Velenje. (foto: Mrki)
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»Ni veliko podjetij v našem širšem 
prostoru, ki bi se lahko ponaša-
la s 138 leti obstoja in uspešnega 
delovanja,« je udeležence nago-
vorila članica Uprave in delavska 
direktorica Premogovnika Velenje 
Sonja Kugonič. »Razlog za to je med 
drugim tudi dejstvo, da smo izobra-
ževanju in usposabljanju namenili 
poseben pomen in se še vedno nismo 
nehali učiti.« 

Smo v dobi znanja
V nadaljevanju je delavska direktori-
ca povzela mnenje največjih strokov-
njakov današnjega časa s področja 
izobraževanja, ki ugotavljajo, da 
smo prišli v »dobo znanja«. »To je 
doba, v kateri znanje posameznikov 
in podjetij pomeni vir uspešnosti in 
dobička, večje učinkovitosti in lažje 
prilagoditve razmeram na trgu. Pose-
ben poudarek velja vlogi in pomenu 
človeškega kapitala. Nosilci znanja, 
in torej kapital, pa smo zaposleni, ki 
skupaj uresničujemo poslanstvo in 
vizijo podjetja. Želeti si učiti se, želeti 
si naučiti se ter znanje, sposobnosti 
in tudi talente prenesti v prakso in 
na druge – to so sposobnosti, ki jih v 
naši družbi cenimo in spodbujamo. 
Želim vam, da znanje, ki vam ga je 
vaše podjetje ponudilo oziroma omo-
gočilo osvojiti, še nadgradite in ople-

Znanje je rudnik, ki se 
nikoli ne izprazni 
Vse, ki se zavedamo, da že dolgo ne velja več, da ob koncu formalnega izobraževanje prenehamo 
z učenjem in da bomo le z nenehnim izobraževanjem ter usvajanjem novih znanj lahko dobri in 
konkurenčni pri svojem delu, nas je razveselil podatek, da je ponovno lepo število naših sodelav-
cev opravilo pripravniške in strokovne izpite. Z znanjem, izkušnjami, s strokovnostjo in z delovno 
energijo bomo namreč našo skupno zgodbo in prihodnost Premogovnika Velenje gradili tudi v 
prihodnjih desetletjih. Sprejem za sodelavce smo pripravili 11. julija.

menitite v dobro vas in naših podjetij 
v Skupini Premogovnik Velenje.« 
Letos je izpite opravilo 33 sodelav-
cev – 20 pripravniški, 7 nadzorniški 
strokovni in 6 republiški strokovni 
izpit. Potrdila jim je podelil predse-
dnik Uprave Premogovnika velenje 
dr. Milan Medved.
Pripravniški izpit so opravili:
geostrojnik rudar Boštjan Repas; ru-
darska tehnika Boštjan Veithauser in 
Matic Tivadar; mehatronika operater-
ja Aleš Kavdik in Matej Miklavžina;
strojni tehniki Zoran Nedić, Ermin 
Mulabdić in Klemen Podpečan;
elektrikarji Resul Halilović kot elek-
trikar energetik, Stjepan Skok in Edin 
Zukić; elektrotehnik Matic Lenart;
za IV. raven Jasmin Ahmetović;
za V. raven gradbeništva Rok Pevec;
rudarski tehnik v jami Miha Bri-
tovšek; diplomirana ekonomista 
Nina Vertačnik in Dragan Puvalić; 
diplomirana inženirja elektrotehnika 
Sebastjan Novak in Janez Mevc;
univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva Blaž Prislan.
nadzorniški strokovni izpit so opra-
vili: nadzorniki rudarskih del v me-
tanski jami Džoni Kočivnik Lesjak, 
Zoran Petković in Peter Jezernik;
nadzornik strojnih del v metanski 
jami Aleš Križovnik; nadzorniki 

elektrodel v metanski jami Bogdan 
Videmšek, Damir Lukavačkić in 
Matej Kladnik.
republiški strokovni izpit so opra-
vili: tehnični vodje rudarskih del v 
metanskih jamah in odgovorni rudar-
ski projektanti rudarskih projektov – 
rudarski del: dr. Janez Rošer, Darian 
Božič in Simon Lednik; tehnični vod-
ja rudarskih del v metanskih jamah 
Aleš Lamot; tehnični vodji rudarskih 
del v metanskih jamah – vodenje 
strojne službe in odgovorna rudarska 
projektanta rudarskih projektov – 
strojni del: Gregor Železnik in Andrej 
Krt.

Naj seme bogato obrodi
Posebno lepa gesta je bila zahvala 
našega sodelavca džonija kočivnika 
lesjaka predsedniku Uprave PV, ko 
mu je podaril doma spečeni kruh in 
se mu zahvalil z besedami: »V imenu 
sodelavcev se vam zahvaljujemo za 
možnost, da lahko opravljamo svoje 
delo, s katerim nam dajete boljši 
kruh!« V šop povezano nabrano 
žito je poklonil vodji Proizvodnega 
področja in glavnemu tehničnemu 
vodji Ivanu Pohorcu z besedami: 
»Naj to seme, ki so ga simbolično 
zasejali mentorji, bogato obrodi!«

Tadeja Jegrišnik

 foto: Mrki
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Redžo Djuzalić
»Če bi na lotu zadel milijon evrov, bi dve 
tretjini tega razdelil drugim.«
Redžo Djuzalić je že od leta 1979 zaposlen v Skupini Premogovnik Velenje, ves čas v Proizvodnji 
zaščitnih sredstev, ki od leta 2000 deluje znotraj podjetja HTZ Velenje. Znan je po veliki pripadnosti 
svojemu podjetju, je marljiv, dobrosrčen in vselej nesebično pomaga drugim. Njegovi sodelavci zanj 
najdejo veliko lepih besed, najbrž so ga tudi zato letos izbrali za naj sodelavca v podjetju HTZ. Kljub 
vsem obveznostim si rad vzame čas za svojo družino, na katero je izjemno ponosen.

PODJETJE SMO LJUDJE

foto: Mrki

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Otroštvo sem preživel v vasi Ostrožac 
pri Cazinu v Bosni in Hercegovini. 
Na to obdobje svojega življenja ka-
kšnih posebnih spominov ne hranim. 
Kot otroci smo se sicer veliko igrali 
po okoliških vaseh, a moje otroštvo 
ni bilo lahko, saj sem dokaj hitro ostal 
brez mame. Oče je delal v Avstriji, 
zato se nisva pogosto videvala. Vzga-
jala me je mačeha.
 kakšen učenec ste bili?
Osnovno šolo sem končal v Bosni. Bil 
sem povprečen učenec, prevladovale 
so trojke. Ob koncu mojega osmega 
razreda so k nam v šolo prišli pred-
stavniki Rudarskega šolskega centra 

Velenje, s ponudbo za nadaljevanje 
izobraževanja pri njih ter možnostjo 
zaposlitve v velenjskem premogovni-
ku. Ker sem se želel čim prej osamo-
svojiti, sem to možnost tudi sprejel, 
zato sem srednješolsko izobraževanje 
nadaljeval v Rudarski šoli v Velenju. 
Velenje sem hitro vzljubil, zato sem 
po končanem šolanju ostal tukaj in si 
ustvaril družino.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
V teh letih sem bil prepričan, da bom 
nekoč avtomehanik, a sem kasneje to 
idejo opustil in izbral rudarski poklic.
 kje ste zaposleni in kaj počne-
te?
Od leta 1979, ko sem imel nezgodo v 

jami, pri kateri sem izgubil levo oko, 
sem zaposlen v podjetju HTZ Velenje. 
Zadnjih 24 let sem skrbnik skladišča 
v obratu Proizvodnja zaščitnih sred-
stev. Sem tudi dostavljavec izdelkov, 
ki jih proizvedemo pri nas, saj smo s 
prodajo zaščitne opreme zelo dejavni 
tudi na trgih zunaj Skupine Premo-
govnik Velenje. Delo, ki ga z veseljem 
opravljam, je raznoliko in razgibano. 
Zelo rad delam z ljudmi, zato pri 
svojem delu uživam.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
HTZ Velenje kljub krizi, ki ne pri-
zanaša skoraj nikomur, dela dobro, 
ima jasne cilje, ki jih v večji meri tudi 
uresničuje. Smo največje invalidsko 
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Redžo z ženo Sebiho in njunimi vnuki

podjetje v Sloveniji, ki se kljub več 
kot 50 odstotkov zaposlenih delavcev 
z različnimi omejitvami uspešno spo-
pada z nalogami in srečuje z izzivi. 
Na svoje podjetje sem zelo ponosen, 
kar tudi z veseljem povem.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Vselej se trudim, da vsako jutro pri-
dem v službo spočit in pripravljen na 
naloge, ki me čakajo ta dan. Menim, 
da je zelo pomembno, da smo pri 
svojem delu zbrani, saj tako lažje 
dosegamo pričakovane rezultate.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Najprej nase, v nadaljevanju pa tudi 
na svoje sodelavce. Medsebojno zau-
panje, ki smo ga zgradili, je zelo po-
membno pri našem vsakdanjem delu, 
saj v primeru, ko me ni v skladišču, 
to brez težav zaupam svojim najožjim 
sodelavcem.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Največ prostega časa preživim s 
svojo družino. Že od nekdaj se veliko 
gibljem. Zelo rad se sprehajam okoli 
šaleških jezer, kjer dnevno nare-
dim približno 10 kilometrov. Tudi 
kolesarim rad, zato se, kadar mi le 
vreme to dopušča, v službo odpravim 
s kolesom. 
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Na prvem mestu je vsekakor moja 
družina. Z ženo Sebiho, ki dela v 
Gorenju, imava sina Aldina in hčer 
Aldino ter vnuka in kar tri vnukinje. 
Sin, ki je strojni inženir v BSH Na-
zarje, še nima družine in živi z nama, 
hčerka pa je že nekaj let v Avstriji, 
kjer si je ustvarila svojo družino. Na 
svojo družino sem zelo ponosen.
 kdo je na vaši izbrani fotogra-
fiji?
Na sliki sva z ženo Sebiho in najinimi 
vnuki po hčerini strani. To so Emin, 
Emina, Rabija in Sumeja. Čas, ki ga 
preživimo skupaj, je zaradi njihove 
oddaljenosti, za naju neprecenljiv in 
se ga zelo veseliva.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Zadovoljen sem tu, kjer živim. Bil 
sem že marsikje po svetu, a se vedno 
znova rad vračam v Velenje. Svoj 
oddih sicer rad kombiniram tudi z 
Bosno, kjer sva z ženo zgradila lepo 
hišo, a doma sem v Velenju in tukaj 
se počutim zelo dobro.

 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Rad pogledam kakšno domačo tekmo 
Nogometnega kluba Rudar, za kaj 
drugega mi zmanjka časa.
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Menim, da sem pošten, zanesljiv in 
delaven. Zelo rad pomagam dru-
gim, včasih prej pomislim na druge 
kot nase. Prepričan sem, da je moje 
poslanstvo med drugim tudi to, da 
pomagam drugim. Prizadenejo me 
žalostne zgodbe ljudi, ki jih zasledim 
v različnih medijih. Če bi na igrah na 
srečo zadel večji dobitek, bi zagotovo 
dve tretjini tega denarja razdelil med 
ljudi, ki so pomoči res potrebni, ven-
dar tako, da bi jim ga nesel osebno – 
brez posrednikov.
 kaj bi spremenili pri sebi?
S sabo sem zadovoljen in na sebi ne 
bi nič spreminjal.
 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
»Ne delaj drugemu tega, česar ne 
želiš, da on naredi tebi.«

Slobodan Mrkonjić

Vsem sodelavkam in sodelavcem 
podjetja HTZ Velenje se iskreno 
zahvaljujem za izkazano zaupa-
nje, saj sem bil ob razglasitvi za 
naj sodelavca zelo ganjen in pre-
senečen. Še naprej se bom trudil, 
da bom ostal takšen, kot sem.
Hvala!

Redžo Djuzalić

Leta 1976, ko je prišel v Velenje.
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Dobro je pustiti sled
Če hočemo nekaj odkriti, moramo najprej raziskovati. In mi smo ob 60-letnici izhajanja časopisa 
Rudar, tako kot že nekaj mesecev, tudi tokrat raziskovali po svojem arhivu. Prelistavanje starih ča-
sopisov in zapisov v njih je vselej zanimivo, saj le-ti ponujajo zaklade, ki jih je vredno odkriti. Naše 
tokratno raziskovanje je bilo usmerjeno v sredino osemdesetih let minulega stoletja.

Dobri in učinkoviti odnosi na 
delovnem mestu imajo že od nekdaj 
ključni pomen za uspešno delovanje 
podjetja. Spodbujajo pripadnost in 
so pomemben motivacijski dejavnik 
za delo. Za razvijanje in ohranjanje 
takšnih odnosov je treba obvladati 
več veščin – spretnost komunikacije, 
plodno reševanje morebitnih sporov, 
medsebojno poznavanje in zaupanje. 
Kakšni naj bi bili humani odnosi med 
sodelavci, so kolegi zapisali v uvodni-
ku Informatorja, ki je izšel januarja 
1984.

Najprej bi morali biti človeški – takšni, da zagotavljajo zadovoljstvo 
posameznika. Vsi dobro vemo, da pri proizvodnem procesu sodelujejo 
posamezniki in da zato ni vseeno, kako se ti počutijo pri opravljanju 
svojih del in nalog.
Iz svojih razmišljanj in izkušenj lahko trdim, da se je treba do vsakega 
človeka obnašati drugače. Za pravilno obnašanje, pravilen odnos do 
soljudi, pa je treba vsakogar najprej spoznati v »dno duše«. To pomeni, 
vedeti, kakšen je njihov značaj, kakšne so njegove družinske in socialne 
razmere, njegova zavzetost za delo, fizične, materialne in umske sposob-
nosti.
Sodelavci naj bi si med seboj pomagali, odnosi med njimi naj bi bili 
tovariški. Žal pa vedno ni tako. Tudi v neposredni proizvodnji odnosi 
med sodelavci niso takšni, kot bi morali v socialistični družbi biti.
Na primer: delavec, ki je deset ali celo več let delal v jami kot vodja čela, 
je moral zaradi izčrpanosti, invalidnosti zapustiti svoje delo. Prestavili 
so ga k lažjim delom in nalogam. Postal je, recimo, stikalist – in pri teh 
delih in nalogah velikokrat doživel, da so ga drugi, zdravi sodelavci – 
največkrat taki, ki v jami še ne delajo dolgo – zaničevali, češ da delajo 
zanj, da se ga odkop premoga nič ne tiče, in podobno. Torej nekateri 
pozabljajo, da je tudi tak delavec prispeval svoj delež k odkopu premo-
ga, da je vrsto let delal na odkopih, se na njih pri delu izčrpal. Pozabljajo 
na human odnos do sodelavca.
Skratka, nekatere delo utrudi, izčrpa prej, druge pozneje, nekatere 
nikoli. Mogoče so slednji fizično toliko bolj sposobni, odporni, mogoče 
se znajo izogniti napornemu delu. Veliko, celo vedno več pa je delavcev, 
ki so bili dolga leta vodje čel, prvopisani kopači, sedaj pa opravljajo dela, 
ki jim jih je »predpisal« zdravnik. Odnosi do teh sodelavcev izvirajo 
že iz tega, kakšen je odnos vodje temeljne organizacije do poslovodje, 
nadzornikov do vodij čel, vodij čel do kopačev.
V razvitju ali nerazvitju humanizma se vidi tudi delovanje zveze komu-
nistov kot avantgarde delavskega razreda, zveze sindikatov, mladine.
In končno: boljši so odnosi med sodelavci, večja je njihova uspešnost 
pri delu. Pri večji produktivnosti, večjem odkopu premoga pa lahko 
pričakujemo tudi večje osebne dohodke.
I.J.

Uspešna setev obrodi bogat pridelek. 
Navajamo nekaj najpomembnejših 
dosežkov, ki so jih prinesle »setve« 
naših rudarjev v tistem času:
23. decembra 1983 je sirena šoštanj-
skih termoelektrarn oznanila, da je 
bilo z njihovega »praga« od začetka 
leta 1983 v omrežje oddanih že štiri 
milijarde kilovatnih ur električne 
energije;
maj 1985 je bil mesec rekordnega 
odkopa premoga za naše rudarje. Kar 
trikrat zapored so presegli rekordni 

dnevni odkop. 9. maja so odkopali 
22.700 ton premoga, 10. maja 23.000 
ton in 30. maja celo 23.300 ton pre-
moga;
v letu 1985 so naši rudarji krepko 
presegli načrtovani odkop premoga. 5 
milijonov 106 tisoč 400 ton premoga 
je rekorden dosežek. To je za 2.400 
ton večji odkop, kot smo ga dosegli v 
letu 1984;
21. decembra 1986 je bilo v Novih 
Prelogah slovesno odprtje NOP, 
novih nadomestnih objektov RLV 
Preloge.
Vsak človek pa potrebuje oddih in za-
bavo, da ohrani energijo in navdih za 
svoje delo, zato tudi tokrat ne bo šlo 
brez smeha. »Oh, saj še ni prehudo, 
samo zasmejem se bolj težko!« je 
menda po neki bitki z Indijanci 
dejal generalu konjenik, preboden 
s kopjem. Zakaj se ne bi še mi 
nasmejali šalam! Ravno pravo dozo 
smeha vam iz februarskega Informa-
torja leta 1986 in decembrskega leta 
1987 ponujamo v nadaljevanju. 

»Mene delo sploh ne moti,« je rekel. »Pet 
ur lahko gledam človeka, ki dela.«
»Hvaležen sem vam, ker ste edini ostali do 
konca mojega govora.«
»Ne zahvaljujte se mi,« odgovori poslu-
šalec, ki je bil sam ostal v dvorani, »sem 
naslednji govornik.«
Pri zdravniku:
Morate se več kopati in umivati!
Saj se kopam vsak dan.
Potem pa morate večkrat zamenjati vodo.
Telefon:
Pokličite nas kdaj po telefonu!
Kako, imate sedaj telefon?
Seveda! Kaj ne berete telefonskega imenika?
Deloma je res …
Ali drži, da ženske živijo dlje kakor moški?
Vdove že …

Preteklosti pa se ne smemo oklepati, 
saj je prihodnost tista, ki je še pred 
nami. 

Metka Marić
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Predstavitev odborov in komisij v 
Skupini PV
V junijski številki Rudarja smo začeli s predstavitvami odborov in komisij, ki delujejo v Skupini Pre-
mogovnik Velenje. Kot smo napisali, je veliko odborov skupnih, nekateri pa so tudi ločeni. Omenjena 
sta bila Odbor za preprečevanje mobinga in Odbor za nagrajevanje, katera imata Premogovnik in 
HTZ ločena. 

Namen odborov je že bil predstavljen, 
če samo na kratko povzamem, sta 
osnovni namen in cilj ustanovitve 
tega odbora: 
•	 povečati ozaveščenost in razume-

vanje resnosti problemov mobinga 
v delovnem okolju; 

•	 usmeriti pozornost na pravočasno 
prepoznavanje tipičnih znakov 
in pojavov, ki lahko pokažejo na 
obstoj mobinga in 

•	 zagotoviti delodajalcu, delavcem in 
njihovim predstavnikom akcijsko 
usmerjen okvir (dokument) za 
prepoznavanje, preprečevanje in 
obvladovanje problemov mobinga 
pri delodajalcu. 

Odbor PV za preprečevanje mobinga 

je sestavljen iz predstavnika Sindikata 
PV, Sveta delavcev PV in vodstva PV. 
sestavljajo ga: boris Potrč, nataša 
šmon žolgar in Peter bolha.
Glavni namen Odbora za nagrajevanje 
je ugotoviti in izboljšati stanje na po-
dročju organizacije in nagrajevanja v 
družbi. v tem odboru Pv sodelujejo 
sodelavci: bojan brcar, Ivan gro-
belnik, damjan ograjenšek, tomaž 
brezovnik, alojz kranjc in jolanda 
vovk.
Velikokrat je pereč problem za zapo-
slene tudi rešitev stanovanjskega vpra-
šanja. V ta namen imamo ustanovlje-
no Stanovanjsko komisijo. Komisija 
vsako leto objavi razpis za dodelitev 
in zamenjavo najemnih stanovanj. 

Prošnje, ki prispejo, pregleda in po 
pravilniku za dodeljevanje stanovanj v 
najem pripravi prednostno listo pro-
silcev stanovanj. Za sestavo vrstnega 
reda prosilcev stanovanj v najem se 
upošteva več meril; socialne razme-
re, delovna doba prosilca, delovne 
razmere ter lastna udeležba. Soglasje k 
prednostni listi daje Svet delavcev PV. 
Člani Stanovanjske komisije so: leon 
grobelnik, Iztok brelih, ahmet nu-
rikić in andrej rajh. Komisija uspe-
šno sodeluje s predstavnikom podjetja 
Habit Martinom Pusovnikom, ki je 
v omenjenem podjetju odgovoren za 
upravljanje s stanovanji, ki so na voljo 
prosilcem.

Bojan Brcar

Uspešna akcija Brezskrbne 
počitnice za vse otroke
letos spomladi je v vseh družbah v skupini Hol-
ding slovenske elektrarne potekala dobrodelna 
akcija brezskrbne počitnice, v okviru katere 
smo zaposleni zbirali rabljene, a dobro ohra-
njene rekvizite za počitnice otrok iz socialno 
ogroženih družin. 
Akciji, ki je trajala do 20. junija, smo se pridružili 
tudi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje. 
Zbrali smo lepo število otroških plavutk, podvo-
dnih mask, čevljev za v vodo, rokavčkov, otroških 
rešilnih jopičev, plavalnih blazin, napihljivih žog 
in drugih športnih rekvizitov …
Zbrane rekvizite je v ponedeljek, 8. julija 2013, 
sekretarki Medobčinske zveze prijateljev mladine v velenju kristini kovač predala vodja službe za odnose z 
javnostmi skupine Premogovnik velenje tadeja jegrišnik in ob tem povedala: »V Premogovniku Velenje smo 
kot družbeno odgovorno podjetje veseli, da so med našimi zaposlenimi vrednote, kot so solidarnost, pripravlje-
nost pomagati, požrtvovalnost, še vedno žive, kar se pokaže, kadar je potrebno priskočiti na pomoč – pa naj gre 
za pomoč ob naravnih nesrečah, kot so poplave, požari, ali ob socialnih stiskah ljudi. Ker so se že začele poletne 
počitnice, ko z velenjsko medobčinsko zvezo prijateljev mladine letuje veliko število otrok, bodo otroci predme-
tov na letovanju gotovo zelo veseli, zaposleni v družbah Skupine Premogovnik Velenje pa dejstva, da smo jim 
lahko pri tem vsaj malo pomagali.«

Slobodan Mrkonjić
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Vloga kadrovske funkcije v 
času krize
Če kdaj, potem pomembnost kadrovske funkcije stopa v ospredje danes. Prav v času globalne krize 
je treba drugače pristopiti k človeku in h kadrovski funkciji sploh, saj nosi največjo odgovornost za 
razvoj zaposlenih. Ključno vprašanje je namreč, kako narediti več, bolj kakovostno in hkrati pri-
varčevati; z manj kadra torej več in bolje. Aktivirati moramo notranje vire, torej zaposlene in z njimi 
povečati produktivnost – ob enakih pogojih dela in z enakimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
Ključno vprašanje pa je, koliko časa še imamo na razpolago.

Kadrovska funkcija se vsak dan srečuje 
z novimi izzivi, ki ustvarjajo potrebo 
po njeni preobrazbi. Poslovni svet je 
izgubil ravnovesje in se postavlja v 
nove tirnice, katerih globino vrezuje 
človeški kapital in ne finančni. Dodana 
vrednost integriranega kadrovske-
ga sistema je v tem, da poslovnemu 
strateškemu razmišljanju vodilnega 
vodstva doda nujno potreben človeški 
faktor. Mnoge organizacije deklarativ-
no prisegajo na zaposlene kot aktivno 
premoženje, mnogo manj jih v to ver-
jame, še manj pa jih deluje v tej smeri 
(Drucker, 2001).

Od administrativne 
podpore do strateškega 
partnerja vodstvu
Kot je bilo poudarjeno na letošnjem 
Slovenskem kadrovskem kongresu, 
kadrovska funkcija ne sme obstati 
oziroma pristati na pretežno admini-
strativni vlogi v podjetju, ki ne prinaša 
dodane vrednosti podjetju, temveč 
mora postati strateški partner vodstvu 
(Brečko, 2013). Strateški pomen ka-
drovske funkcije je možno izboljšati z 
večjim sodelovanjem kadrovske stroke 
z vodstvom in s posameznimi vodji. 
Pomembno je dojemanje kadrovske 
funkcije v podjetju. Kadrovska arhi-
tektura niso namreč samo zaposleni 
na kadrovskem področju, temveč 
vodstvo in vodje na vseh ravneh vode-
nja. Strateška vloga HRM – Ravnanja 
s človeškimi viri pomeni sodelovanje, 
strokovno pomoč vodjem in vodstvu 
pri vodenju zaposlenih, ne kadrovanje. 
Od kadrovskega področja se veliko 
pričakuje, vendar ima v praksi malo 
pooblastil.
Praksa v vseh slovenskih podjetjih je 
pokazala, da se npr. kadrovski infor-
macijski sistem (KIS) manj uporablja 
za merjenje delovne uspešnosti in bolj 

za dokumentiranje procesa. Prevelik 
poudarek dajemo zakonodaji, smo 
»hipernormirani«, preveč aktivnosti 
je namenjenih zbiranju, posredovanju 
in analiziranju podatkov ter obračunu 
plač. Ključna vloga strateške kadro-
vske funkcije za dolgoročno stabilnost 
podjetja je v tem, da usmerja vodje k 
boljšemu vodenju zaposlenih (Fesel 
Kamenik in Petrič, 2011).

Razvoj zaposlenih – temelj 
uspeha podjetja 
Od pretežno administrativne vloge 
se je treba obrniti k ljudem, k razvoju 
zaposlenih. Glavna naloga kadrovske 
stroke je, da ustvarimo razmere, v 
katerih lahko zaposleni izrazijo svoje 
sposobnosti. Dejstvo je, kar delamo z 
veseljem, delamo optimalno. Nesis-
tematično delo pri razvoju kadrov se 
kaže v visoki bolniški odsotnosti, ve-
čjem številu delovnih nezgod, slabem 
delu, napetih medosebnih odnosih 
in destruktivni delovni klimi, kjer se 
zaposleni pretežno ukvarjajo sami s 
sabo in z drugimi. 

Kadrovski sistem kot del 
poslovne strategije 
Ker je ustrezno in učinkovito ravnanje 
z ljudmi na dolgi rok tesno povezano 

s poslovno uspešnostjo, je bistvene-
ga pomena vzpostaviti in vzdrževati 
kadrovski sistem, ki je integriran v 
poslovno strategijo podjetja. Žal je v 
precej slovenskih podjetjih realnost 
nekoliko drugačna, saj imajo le-ta 
vzpostavljen kadrovski sistem, ki je 
sam sebi namen in kjer posamezni 
procesi niso povezani med sabo. Ta-
kšne kadrovske aktivnosti ne prinašajo 
vidnih koristi niti za podjetje niti za 
zaposlene. Prvi pogoj za integracijo 
kadrovskega sistema v poslovno stra-
tegijo je zavedanje vodstva, da kadro-
vski proces ni zgolj strošek, temveč da 
ustvarja in dodaja realno vrednost in 
je ključni vzvod udejanjanja strategije 
(Fesel Kamenik in Petrič, 2011).

Vloga HRM pri upravljanju 
sprememb
Uspešne sanacije podjetij niso bile 
izvedene z velikimi finančnimi sred-
stvi, temveč na podlagi sprememb 
organizacijske kulture. Brez podpore 
vodij in pripravljenosti na spremembe 
ni uspeha. Vloga HRM, kot upravitelja 
sprememb, je pri tem nepogrešljiva. 
Prav tako je pomembno sodelovanje 
kadrovske funkcije s funkcijo odnosov 
z javnostjo in s tem internega komu-
niciranja. Skrivnost uspeha največkrat 
ni v tehnologiji, povpraševanju na trgu 
ali drugih pogojih poslovanja, temveč 
v sodelovanju med zaposlenimi in do-
brih medosebnih odnosih, ki temeljijo 
na zaupanju in spoštovanju.

Natalija Lah,
Kadrovsko splošno področje PV

Viri in literatura: 
Brečko Danijela. 2013: Kaj pričakuje vodilni mana-
gement od kadrovske funkcije. Strokovna revija za 
ravnanje z ljudmi pri delu, HRM 53/2013. Drucker 
Peter, 2001: Managerski izzivi v 21. stoletju. Ljubljana, 
GV Založba. Fesel Kamenik M. in Urša Petrič, 2011: Ka-
drovski sistem ni cilj, ampak sredstvo za boljše vodenje. 
Časnik Finance, Ljubljana. http://www.go-svetovanje.
com/razvoj-kadrov-zaposlenih.html

Raziskave potrjujejo, da se 70 
do 90 % strategij in projektov ne 
izpelje zaradi človeškega faktorja. 
Uspešna tuja podjetja so že zdav-
naj spoznala, da lahko v težkih 
konkurenčnih razmerah obdr-
žijo svojo strateško prednost le s 
pravimi kadri in z dobrimi vodji, 
ki znajo usmerjati in motivirati 
svoje sodelavce. Ti so vez med 
poslovnimi cilji in strategijami za 
njihovo uresničitev.
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Novi način sledenja delovnim oblačilom v Pralnici HTZ
V Pralnici HTZ po kolektivnem dopustu uvajajo novi način sledenja delovnim oblačilom, ki bo 
omogočal hitrejši in natančnejši sprejem oblačil. S tem bo manj možnosti, da se oblačila pri 
pranju zamenjajo ali izgubijo.

Med kolektivnim dopustom bodo označevali že uporabljena delovna oblačila. Uporabnike obešalnikov in 
garderobnih omar prosijo, da odstranijo vse vrednostne predmete in vsa delovna oblačila, ki jih ne uporabljajo 
oziroma so že dotrajana.
Oblačil, ki niso izdana kot zaščitna sredstva v Premogovniku Velenje in se skladno z rudarsko zakonodajo tudi ne 
smejo uporabljati v jami, ne bodo označevali in tudi v pranje jih ne bodo več sprejemali.
Pri pregledu obešalnikov je bilo ugotovljeno, da imajo zaposleni v uporabi več kompletov zaščitnih sredstev, zato 
bodo v prvi fazi označili dva kompleta (vetrovka, bluza, srajca, hlače – vsakega po 2 kosa; majice, spodnje hlače, 
brisače – vsakega po 4 kose).

Delavci v Pralnici HTZ se vam zahvaljujejo za sodelovanje!

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Obvestilo Kadrovsko splošnega področja
Z namenom spremljanja izvajanja avtobusnih prevozov delavcev na delo in z dela, sprotnega evidentiranja mo-
rebitnih pripomb uporabnikov prevozov ter odprave neskladij s pogodbeno dogovorjenimi obveznostmi prevo-
znikov (pravočasnost izvedbe prevozov, tehnična brezhibnost vozil, prijaznost voznikov ...) prosimo uporabnike 
prevozov, da v primeru ugotovljenih neskladij to sporočijo Dragu Kolarju na el. naslov drago.kolar@rlv.si, na 
mobilno številko 041 634 833 ali na interno številko 46 08.

sveža in čista pitna voda je pomem-
ben dejavnik za zagotavljanje zdrav-
ja in varnega življenja v naravi. tega 
se še posebej zavedajo velenjski 
taborniki, ki so tudi letos v ribnem 
pri bledu namestili vodno fontano 
aquavallis. 
Tabor se oskrbuje z vodo iz lastnega 
vodnega zajetja, ki izvira iz razpoklin 
alpskega vodonosnika, vendar njena 
kakovost ni preverjena, zato jo lahko 
uporabljajo le za sanitarne potrebe. 
Nameščena fontana pa ima vgrajen 
mikrobiološki filtracijski sistem 
AquaVallis, zato lahko taborniki z 
njeno pomočjo pijejo zdravo in čisto 
vodo.
Taborniki so do nedavnega v svojem 
taboru lahko pili le prekuhano vodo v 
obliki čajev ali vodo iz plastenk. Zdaj 
lahko s pomočjo fontane AquaVallis 

Fontana AquaVallis tudi 
letos v Ribnem

varno in enostavno pijejo čisto izvir-
sko vodo. Zaradi zmanjšanja količin 
odpadnih plastenk pa pozitivno 

vplivajo tudi na zmanjšanje količin 
odpadne plastične embalaže.

mag. Aleš Dremel

Otroci radi pijejo vodo iz fontane AquaVallis. (foto: Aleš Dremel)
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Na modnem večeru smo predsta-
vili že vsem dobro znano kolekcijo 
»Vražjih gat«. Poleg črnih in rdečih 
spodnjic iz lanske kolekcije smo se 
malo poigrali s poletno kolekcijo in jo 
oplemenitili z vedno modnimi in pri-
ljubljenimi črtami. Ker v teh poletnih 
dneh že precej diši po morju, smo za 
presenečenje ter popestritev večera 
pripravili še unikatno linijo ženskih 
in moških modnih kopalk. Izbrali 
smo aktualne barve in vzorce, pripo-
ročljive ter nepogrešljive na domačih 
in tujih plažah.
Revija Fashion night se je ob prije-
tnem druženju zavlekla pozno v noč 
in prepričana sem, da je kolekcija 

Modni večer »Fashion night« 
tudi z Vražjo kolekcijo
V podjetju HTZ Velenje zgodba »Vražjih gat« še zdaleč ni končana, saj jo zaradi velikega zanima-
nja in pozitivnih mnenj javnosti zaposleni pri tem programu vneto razvijamo. V okviru poletnih 
prireditev v velenjskem Space baru v objektu Galactica je bila v juniju organizirana modna revija z 
naslovom Fashion night, na kateri so se predstavile številne uspešne slovenske blagovne znamke, 
povabilo nanjo pa smo dobili tudi mi. Po modni brvi so se sprehodile znane in uveljavljene sloven-
ske manekenke, kot so Katarina Jurkovič, Daša Hrvatič, Loretta Dominkovič, Urša Gaber in druge, 
med manekeni pa prav tako že zelo dobro uveljavljena »knapa« Damir in Igor.

»Vražje gate« na primerno tempera-
turo za zaslužen oddih na morju ali v 
gorah segrela slehernega obiskovalca 
tega zanimivega dogodka.

Spodnjice je mogoče naročiti preko 
brezplačnega telefona 080 81 89 ali 
spletnega naslova www.vrazjegate.si, 
kupiti pa v Razstavno-prodajnem sa-
lonu podjetja HTZ, na Cesti Simona 
Blatnika 16 v Velenju, ter ob posebnih 
priložnostih na vnaprej objavljenih 
prodajnih mestih.

Pridružite se nam tudi na Facebooku: 
www.facebook.com/VrazjeGate. 
Precej vražji bomo še naprej!

Mateja Sovič

foto: Hans

foto: Hans
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Prednosti 
športne 
plastenke 
AquaVallis™
z njo smo varni pred bakte-
rijami in virusi, zagotavlja 
manjši vnos težkih kovin, 
izboljša okus in vonj vode, 
možna je večkratna uporaba 
filtra, z njo privarčujemo, 
smo varni na poti. Filter iz 
vode ne odstranjuje naravnih 
mineralov, potrebnih za zdrav-
je. To je lastnost uporabljenega 
filtrirnega nanomateriala, ki 
ima ustrezne certifikate FDA 
in EPA.

športna plastenka aquavallis™ z 
vgrajenim mikrobiološkim filtrom 
je primerna za pripravo vode kjer-
koli in kadarkoli – v naravi, službi, 
na dopustu doma ali v tujini, na 
potovanjih po evropi in po svetu. 
Uporabljajo jo lahko športniki, ta-
borniki, skavti, vojaki, enote civilne 
zaščite in vsi tisti, ki na svoji poti 
potrebujejo neoporečno pitno vodo.

Pomembnosti čiste pitne vode 
se zavemo šele takrat, ko nam te 
zmanjka in pogosto se znajdemo 
v situaciji, ko je kakovost vode 
vprašljiva.

Uživanje neoporečne pitne vode je 
pomembno s stališča preprečevanja 
lažjih ali težjih prebavnih motenj, ki 
lahko vplivajo na zdravje ljudi.

Več informacij na brezplačni modri 
številki 080 81 89 ali na spletnih 
straneh www.sportnaplastenka.si ali 
www.aquavallis.si.

Športna plastenka AquaVallis™ 
za tekače in triatlonce
Z namenom predstavitve in pospeševanja prodaje Športne plastenke AquaVallis™ so se v podjetju 
HTZ Velenje tudi letos udeležili Malega maratona v Mozirju in Triatlona v Velenju. Udeležencem 
teka in vsem mimoidočim so predstavili oziroma prikazali uporabo Športne plastenke AquaVallis™, 
ki zagotavlja čisto in neoporečno pitno vodo, vedno in povsod.

foto: Hans
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Stanje projekta RCE 031 HTZ

Membranski bioreaktor za 
čiščenje podtalnice
Z ustanovitvijo podjetja Razvojni center energija (RCE) je podjetje HTZ Velenje našlo priložnost za 
širitev razvoja na področju čiščenja pitne vode. Kot nosilec projekta Membranski bioreaktor za či-
ščenje podtalnice, ki se delno (cca. 53 %) financira iz skladov EU in sredstev Ministrstva za gospo-
darstvo RS, je v letu 2011 nadaljevalo razvoj pri odstranjevanju zdravju škodljivih nitratov iz pitne 
vode. Projekt poteka že od leta 2009 v sodelovanju z Laboratorijem za okoljske vede in inženirstvo 
Kemijskega inštituta v Ljubljani v obliki temeljnih laboratorijskih raziskav in ob zaposlitvi mladega 
raziskovalca v matičnem podjetju HTZ.

Čista pitna voda za 
vsakogar
Čista pitna voda postaja vedno bolj 
pomembna in cenjena dobrina, zago-
tavljanje neoporečne pitne vode pa je, 
ob naraščajočih zahtevah prebivalstva 
in industrije, vedno težje. Uporaba 
nitratov v obliki umetnih gnojil, ki so 
največji krivec za onesnaženje pod-

talnice z nitratnimi ioni, se je sicer v 
zadnjih desetletjih, kljub povečanju 
števila prebivalstva in posledično 
povečani proizvodnji hrane, zmanj-
šala, vendar problematika nitratnih 
ionov, prisotnih v pitni vodi, ostaja 
težava, s katero se srečujejo po vsem 
svetu. Zaradi svoje dobre topnosti 
lahko nitratni ioni zlahka preidejo iz 
površja in zemeljskih plasti do pod-

talnice, od koder je tako onesnažena 
voda na voljo človeku. Po zaužitju 
onesnažene vode predstavljajo težavo 
produkti nitratnih in nitritnih ionov 
v telesu. Ti so zdravju škodljivi in 
dokazano povzročajo rakaste tvorbe 
na črevesju. Pričakovati je, da se bodo 
maksimalne dovoljene koncentracije 
nitratnega iona sčasoma znižale z da-
nes veljavnih 50 na vsaj 25 mg/l NO3, 

foto: Hans
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kar bo nedvomno predstavljalo velik 
problem za marsikaterega dobavitelja 
pitne vode.

Odstranjevanje nitratnih 
ionov iz pitne vode
Cilj projekta je razvoj tehnologije in 
pilotne naprave za odstranjevanje 
nitratnih ionov iz pitne vode. Zagota-
vljanje pitne vode z nizkimi kon-
centracijami nitratnih ionov zahteva 
uporabo in razvoj novih tehnologij, ki 
jih je podjetje HTZ osvojilo v minulih 
letih. Obstaja sicer več učinkovitih 
načinov odstranjevanja nitratnega 
iona iz pitne vode, ki pa imajo svoje 
pomanjkljivosti. 
Na predlog prof. dr. albina Pintarja 
(vodja Laboratorija za okoljske vede 
in inženirstvo) in dr. janeza vrtovška 
(raziskovalec) iz Kemijskega inštitu-
ta, kot zunanje strokovne strokovne 
ustanove, je bil izbran večfunkcijski 
proces dvostopenjske biološke deni-
trifikacije in membranske filtracije v 
membranskem bioreaktorju z imobi-
lizirano biomaso. V tem primeru gre 

za proces, kjer s pomočjo ustrezne 
bakterijske združbe, pravilne izbire 
nosilnih materialov in ob zagotavlja-
nju točno določenih obratovalnih 
pogojev iz nitratnega iona nastaja 
neškodljiv plinasti dušik (N2). 
Namen projekta je postavitev 
hibridnega membranskega bioreak-
torja z uporabo nosilnih elementov 
biomase v anoksični in aerobni coni, 
ki bosta zagotavljali učinkovito in 
kontinuirano eliminacijo presežnih 
množin nitratnega iona. Predhodno 
koncentriranje nitratnih ionov z 
ionsko izmenjevalno maso pripomore 
k bistvenemu zmanjšanju velikosti 
bioreaktorjev in celotnega postroje-
nja, ki bo zagotavljalo kapaciteto 3–5 
m3/h. Celotna naprava bo postavljena 
v zabojniku in bo mobilna. 

Priprava mobilnega 
bioreaktorja v sklepni fazi
V PE AquaVallis v zadnjih mese-
cih izvajamo montažo opreme in 
bioreaktorjev v kompaktno napravo. 
Nameščamo jo v običajen bivalni 
zabojnik, ki ga bo mogoče prestavi-
ti na lokacijo, kjer je onesnaženost 
vodnega vira problematična in ne na-
zadnje za samo promocijo omenjene 
tehnološke rešitve za odstranjevanje 
nitratnih ionov iz pitne vode. 
V primeru projekta RCE031 bo 
naprava za denitrifikacijo po konča-
nem testiranju na primarni lokaciji 
prestavljena na vodni vir v Šmartnem 
ob Paki, kjer so vrednosti nitratnih 
ionov višje kot drugje v okolici, mejne 
vrednosti pa so občasno (predvsem 
ob obsežnih padavinah) tudi prese-
žene. V sodelovanju s komunalnim 
podjetjem velenje bomo tako lahko 
napravo za denitrifikacijo testirali 
tudi na realnem vzorcu podtalnice.

Matjaž Ravnjak

Pri projektu sodelujejo dr. Gasan Osojnik, prof. dr. Albin Pintar (oba Kemijski inštitut), Bojan Voh, Matej Vošnjak (HTZ) in 
Matjaž Ravnjak (RCE).

foto: Hans
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Ocena zadovoljstva kupcev 
HTZ v prvi polovici leta 2013
Zadovoljstvo kupcev je stopnja človeškega počutja, ki je posledica primerjave med zaznanim 
delovanjem izdelka oziroma storitve ter osebnimi pričakovanji. Pri tem lahko kupec doživi eno od 
treh splošnih stopenj zadovoljstva. Če izdelek oziroma storitev ne dosega njegovih pričakovanj, je 
nezadovoljen, če jih dosega, je zadovoljen, če pričakovanja presega, pa je kupec izredno zadovo-
ljen, vesel in navdušen. 

Zadovoljstvo naših kupcev je za nas 
najpomembnejša povratna informa-
cija, ki nam daje osnove za delovanje 
v prihodnje. Na ta način pridobimo 
podatke, kako kupci opazijo našo or-
ganiziranost, ocenijo kakovost naših 
izdelkov oz. storitev in kje smo v pri-
merjavi s konkurenco. Pri izvajanju 
smo pozorni, da so analize opravljene 
v roku sedmih dni od dneva dobave 
z osebo, ki je blago naročila. Le tako 
lahko naročnik poda oceno, ki je real-
ni odraz njegovega zadovoljstva. 

Studio HTZ
V Studiu HTZ smo najnižjo oceno 
dosegli pri merilu cena. Posledično 
bomo preverili konkurenčnost naši 
cen ter ustrezno ukrepali v primeru 
večjih odstopanj. Iz analize je moč 
razbrati, da smo najvišjo oceno dose-
gli pri merilu odzivnost, kar je nedvo-
mno dobra spodbuda za delo v priho-
dnje. V nadaljevanju bomo spremljali 
tudi trend gibanja vseh ocen ter s 
tem dodatno skrbeli za nenehen 
napredek zadovoljevanja pričakovanj 
svojih kupcev. Zelo pomemben in 
hkrati spodbuden podatek govori, da 
nas kupci uvrščajo nad konkurenco 
glede odzivnosti, kakovosti izdelkov 
oz. storitev, svetovanju ob nakupu in 
dobavnih rokih.
Povprečni indeks zadovoljstva je 4,64 
(od 5).

Proizvodnja zaščitnih 
sredstev
Pri tem programu je bil merilo zado-
voljstva ocenjen najslabše s povpreč-
no oceno 3,93. Ob tem je zanimiv 
podatek, da nas kupci v primerjavi 
s konkurenco vidijo kot cenovno 
ugodnejšega dobavitelja. Na podlagi 
pridobljenih podatkov ugotavljamo, 
da so naše cene konkurenčne, vendar 
si kupci želijo še dodatno znižanje 
cen, kar je popolnoma razumljivo. 

Najvišjo oceno smo prejeli za merilo 
svetovanje ob nakupu, kar ponovno 

Studio HTZ

Proizvodnja zaščitnih sredstev

dokazuje, da izpolnjujemo pričako-
vanja svojih kupcev, vendar nas v 
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primerjavi s konkurenco ocenjujejo 
nekoliko slabše. Tudi pri merilu zuna-
nji videz oz. dizajn nas kupci ume-
ščajo za konkurenco. Prav ti podatki 
so za nas zelo koristni, saj nam dajejo 
informacije, na katerih področjih 
bomo v prihodnje morali narediti 
napredek. Dobavni roki in kakovost 
izdelkov oz. storitev ter njihova cena 
so tista merila, za katere nas naši 
kupci umeščajo pred konkurenco, kar 
je vsekakor spodbuden podatek. 

AquaVallis
Veseli nas, da smo s tem programom, 
v primerjavi s konkurenco, na dveh 
ocenjevalnih merilih prejeli najviš-
je ocene, in sicer za svetovanje ob 
nakupu ter odzivnost. Na teh dveh 
področjih konkurenca močno zaosta-
ja za nami. Tudi pri drugih merilih, 
kot so kakovost izdelkov oz. storitev, 
izvedba montažnih del in cena je naša 
prednost pred konkurenco precejšnja. 
To prednost bomo skušali vzdrže-
vati tudi v prihodnje in na ta način 
pridobiti nove, predvsem zadovoljne 

AquaVallis

kupce. 
Izvajanje analiz zadovoljstva kupcev 
na način, kot to počnemo, je nedvo-
mno koristno, saj lahko le tako pri-

demo do verodostojnih podatkov, ki 
so za nas pomembni in so nam hkrati 
vodilo za delo v prihodnje. 

Robert Krenker

Uspešno izvedena zunanja 
presoja v RGP
v hčerinskem podjetju Premogovnika velenje druž-
bi rgP je bila konec junija izvedena redna zunanja 
presoja integriranega sistema po zahtevah standarda 
za vodenje kakovosti Iso 9001:2008, po zahtevah 
standarda za ravnanje z okoljem Iso 14001:2004 ter 
po zahtevah standarda za varnost in zdravje pri delu 
bs oHsas 18001:2007.
Izvedli so jo presojevalci Slovenskega inštituta za ka-
kovost in meroslovje – SIQ. Potekala je na različnih lo-
kacijah, in sicer v prostorih uprave podjetja v Velenju, 
v kamnolomu v Paki pri Velenju, betonarni v Prelogah 
in na delovišču novega jaška NOP II. Presojani so bili 
vsi osnovni procesi delovanja družbe od proizvodnih do 
storitvenih. 
Skupine presojevalcev pri svojem delu niso ugotovile neskladnosti. Prepoznale pa so niz pozitivnosti, kot so velik 
inovativni potencial, izjemna rast prihodkov, ciljna usmerjenost organizacije, pozitivna usmerjenost vodstvene 
strukture, velika občutljivost za družbeno odgovorno poslovanje in skrb za okolje, jasno opredeljene kompetence 
zaposlenih, zelo kooperativno okolje, veliko znanja in zelo dobro poznavanje stroke, dobro obvladovanje zakono-
daje in spremljanje ter upoštevanje sprememb in izvedbenih predpisov.
Vse to potrjuje vizijo nenehnega izboljševanja družbe in je dobra motivacija za vse zaposlene, ki se iz leta v leto 
bolj zavedamo, da nam je vpeljani integrirani sistem v veliko pomoč za učinkovito in varno izvedeno delo.

Slavica Pogorelčnik, vodja kakovosti

Tehnični vodja in trije »zvedavi« presojevalci pred spu-
stom v notranjost jaška NOP II



3232

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

26. junija je Mladinski svet Slovenije na Brdu pri Kranju pripravil sklepno prireditev natečaja 
Prostovoljec leta. Potekala je pod pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja v sodelovanju z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport. 

Prostovoljci delajo svet 
boljši

Priznanje za prostovoljke 
Veronike
Natečaj je bil objavljen enajsto 
leto zapored in za leto 2012 je 152 
različnih prijaviteljev prijavilo 187 
posameznikov in 64 projektov, kar 
je rekordno število. PV Zimzelen 
je prijavil projekt družabništvo s 
prostovoljkami veronikami, ki so na 
omenjeni prireditvi prejele priznanje 
za sodelovanje na natečaju.
Namen projekta prostovoljskega dela 
pri nas je, da stanovalcem, ki nimajo 
obiskov svojih bližnjih ali pa so ti iz 
različnih vzrokov okrnjeni, omogoči-
mo lažje sobivanje v domu s podporo 
prostovoljca. Cilji projekta so narav-
nani k reševanju različnih problemov 
na področju socialnega življenja, 

vzpostavljanju družabništva in višje 
kakovosti življenja stanovalcev. 

Prostovoljstva ni moč 
meriti
V skupini prostovoljk Veronike sode-
luje v letu 2013 že 20 žensk. Ne želijo 
se izpostavljati in pretirano poudarja-
ti te svoje dejavnosti, večinoma želijo 
biti za javnost anonimne. Kljub temu 
pa je prav, da se jim za humanitarno 
dejavnost tudi javno zahvalimo.
Prireditve na Brdu so se udeležile 
štiri, ki so povedale, da se čutijo 
počaščene, ker jih je PV Zimzelen 
prijavil na natečaj. »S tem ste nam 
izkazali čast in se nam zahvalili za 
naše sodelovanje z vami. 
Sicer pa je pomen in velikost posa-

meznega prostovoljskega dela težko 
meriti. Pri tem niso kriteriji število 
ur, ki jih nekdo opravi, niti koliko 
ljudem pomaga. Vsaka pomoč je za 
tistega, ki jo prejme, neprecenljiva,« 
so po podelitvi povedale veronike.

Dar za druge je dar zase
Predsednik Pahor je v slavnostnem 
nagovoru opozoril na velik pomen, 
ki ga ima prostovoljstvo za spodbu-
janje nesebičnosti, povezovanja in 
solidarnosti, kar so le ene od vrlin, 
pomembne za razvoj zdrave in boljše 
družbe. V imenu države in državlja-
nov se je prostovoljcem zahvalil za 
plemenito delo ter jim izrazil globoko 
spoštovanje in priznanje.
»Delo, ki ga opravljate, je plod vaše 

Prostovoljke Veronike (v sredini) ob vodji projektov in koordinatorki prostovoljstva v PV Zimzelenu
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srčnosti in ne opravljate ga zato, 
ker bi vam ga nekdo naložil. Delate 
nekaj plemenitega, kar osrečuje vas 
in tiste, ki vam hvaležnost vračajo 
z nasmeškom. Človek prej ali slej 
spozna, da veliko naredi zase, 
če veliko naredi za druge. To ga 
bogati, ne v žepu, ampak v srcu. 
Prostovoljstvo spodbuja moralno 
trdnost, ki je poleg osebne moči v 
življenju za vsakega posameznika 
ključnega pomena.«
V nagovoru se je predsednik dotaknil 
tudi krize, ki je zajela ves svet in ob 
tem izrazil, da »če v Sloveniji ne bi 
bilo toliko dobrih ljudi, toliko ljudi 
dobrega srca, bi krizo čutili bistveno 
bolj. Mreža prostovoljstva omogoča, 
da je padec v socialne stiske za ljudi, 
ki se jim to pripeti, manj boleč.« 

Skupaj smo dve leti
Avgusta 2013 bosta minili dve leti, 
odkar v PV Zimzelenu delujejo 
prostovoljke Veronike. Članice 
župnijskega pastoralnega sveta 
šoštanj so v letu 2011 izrazile željo 
o vključitvi v prostovoljsko delo v 
Pv zimzelenu in so ponudile svoje 
družabništvo stanovalcem. Do danes 
so to svojo plemenito idejo razširile 
in privabile tudi druge prostovoljke iz 
Šaleške doline.
Prostovoljke so si nadele ime Vero-
nike; na obisk prihajajo ob torkih, na 
štirinajst dni ali pogosteje, nekatere 
tudi ob drugih dnevih. So žene sre-
dnje, aktivne generacije, občasno se 
vključujejo tudi mlajše. 
S stanovalci se predvsem pogovarjajo 
in jim prisluhnejo. Z njimi se spreha-
jajo, izmenjujejo drobne pozornosti, 
jim dajo občutek pripadnosti, var-
nosti in pomembnosti. Stanovalci so 
njihovih obiskov in družbe zelo veseli 
in jih vedno nestrpno pričakujejo.
Veronike delujejo tudi v društvu 
hospic, so aktivistke Rdečega križa, 
pomagajo sosedom, so članice raz-
ličnih društev, kjer razširjajo svoje 
znanje ročnih spretnosti, se ukvarjajo 
z otroki, starejšimi … 
V PV Zimzelenu ocenjujemo njihovo 
osebno darovanje in sobivanje z nami 
kot neprecenljivo. Tako meni tudi 
koordinatorka prostovoljskega dela 
ana šimenc. 
»Prostovoljstvo je del mojega življenja 
že vrsto let. Vedno sem menila, da 
mora človek delati tudi delo, ki ni 

merljivo z uspehi in poplačano z de-
narjem. Delati moramo tudi za dušo 
in notranje zadovoljstvo. Mene to 
bogati, mi daje širino in neprecenljive 
izkušnje. 
Nesebično in humano delo vsekakor 
doda posebno vrednost življenja 
vsakomur, ki se z njim ukvarja. Naše 
Veronike zato prinašajo v hišo veliko 
več kot zgolj kratke obiske. Prinesejo 
drobne malenkosti v materialnem in 
duhovnem smislu, polepšajo trenutke 
osamljenim starim ljudem, ki toplo 
besedo in stisk roke najbolj potrebu-
jejo. Takšne »malenkosti« so v luči 
samote velike in neprecenljive kot 
naše prostovoljke.« 

Pomoč pride iz srca
Prireditev Naj prostovoljec 2012 in 
druga obletnica delovanja Veronik 
v PV Zimzelenu sta bila tudi prilo-
žnost za pogovor z Veronikami in 
zaznamovanje njihovih razmišljanj o 
prostovoljstvu.
Biti prostovoljec je lepo, čeprav se 
moraš znati ustaviti, si nabrati novih 
moči. To posebej velja za tiste prosto-
voljce, ki pomagamo ljudem v teža-
vah, bolnim, umirajočim v hospicu.
»Vse ima svojo ceno, vse se da ku-
piti,« pravijo. Ne! Veselega nasme-
ha, zadovoljstva človeka, ki si mu 
pomagal, se ne da kupiti, niti prodati. 
Pomoč pride iz srca in zahvala pride 

Še eno 
priznanje!
Projekt Družabništvo s pro-
stovoljkami Veronikami so 
nagradili tudi organizatorji 
Festivala za 3. življenjsko 
obdobje kot prispevek k med-
generacijskemu sodelovanju. 
Podelitev priznanj bo 3. okto-
bra 2013 v okviru 13. Festivala 
za 3. življenjsko obdobje.
Tudi tega priznanja se skupaj z 
Veronikami zelo veselimo!

iz srca ter se ne da ovrednotiti z 
denarjem.
Na prireditvi mi je padlo v oči, da je 
bilo veliko mladih, šolarjev, skavtov, 
navdušili so me tudi ljudje, ki so prišli 
s psi, z mačkami. To kaže, da je lahko 
prostovoljec vsak in lahko pomaga na 
različne načine.
Kot prostovoljka se počutim dobro, 
delujem v svoje zadovoljstvo in pri 
tem ne čutim, da delam nekaj izre-
dnega, pomembnega. Na tej prire-
ditvi pa sem kljub temu začutila, da 
je prostovoljstvo pomembno delo za 
skupnost.

Diana Janežič

Aktiv delovnih invalidov SPV 
vabi na izlet
Aktiv delovnih invalidov Skupine Premogovnik Velenje vabi svoje člane 
v soboto, 31. avgusta, na izlet na slovensko obalo. Odhod avtobusa bo 
ob 6.30 s parkirišča NOP.
Izlet vključuje avtobusni prevoz, vožnjo z ladjo, ribji piknik na ladji, 
obisk Izole, ogled Parka vojaške zgodovine v Pivki ter večerjo na Troja-
nah.
Cena izleta za člane aktiva je 30 evrov, za spremljevalce 40 evrov.
Prijave s plačilom do zapolnitve mest na avtobusu pri Dragu Kolarju na 
46 08 ali Srečku Ramšaku na 43 40.
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Opravičilo Kadrovsko 
splošnega področja

V junijski številki Rudarja se nam je 
pripetila neljuba napaka. V prilogi 
Upokojenci smo objavili napačno 
osebno fotografijo. Našemu upoko-
jencu Marjanu Murnu se iskreno 
opravičujemo. Ponovno objavljamo 
njegov opis in fotografijo.

Marjan MUrn,
upokojen 19. avgusta 2012.
Rodil se je 27. 8. 1959 v Trbovljah. 
Poročen z Bojano, rojeno Polanec. 

Oče Marjana 
in Janeza.
V podjetju 
se je zaposlil 
leta 1982 kot 
nekvalificira-
ni delavec v 
jami Preloge, 
s prekinitvijo 
zaradi slu-
ženja voja-

ščine pa je delal že od leta 1981. Ob 
delu je opravil tečaje za jamskega 
reševalca, za mentorja pripravnikom 
in računalniški tečaj, hkrati se je 
izšolal za inženirja rudarstva na Višji 
šoli za rudarstvo in geotehnologi-
jo. Napredoval je na delovni mesti 
obratni tehnik in rudarski poslovod-
ja. Nazadnje je delal v dežurni službi 
kot dežurni premogovnika.
Bil je predsednik Sveta delavcev v 
obdobju 1996–2000, član Sindikata 
SPESS PV, Športnega društva SPV in 
član Nadzornega sveta PV od 1998 
do 2002.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 15 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi.
Prosti čas si zapolnjuje s potovanji, z 
nogometom in s pohodništvom. 
V pokoju si bo čas krajšal z rekreaci-
jo, s pohodništvom in potovanji po 
Sloveniji ter Evropi.
Ker je bilo njegovo delo razgibano in 
polno zanimivih dogodkov, ne more 
izpostaviti samo enega. Svojim so-
delavcem sporoča, naj delajo varno, 
brez nezgod in v okviru svojih zmo-
žnosti, saj je bolje mirno opravljati 
delo kot trpeti na delovnem mestu, 
ki presega naše zmogljivosti.
Njegovo osebno načelo je: »Vedno se 
zanesi na samega sebe!«

Rudarji vnovič v 
Zabukovici
na začetku letošnjega julija je bilo v zabukovici veselo, saj so v sredo, 
3. julija, tamkajšnji upokojeni rudarji na svojevrsten način – s tradici-
onalnim praznovanjem – zaznamovali rudarski praznik. srečanja se je 
udeležilo tudi osem upokojenih delavcev Premogovnika velenje, da so s 
svojimi stanovskimi kolegi obujali spomine na delovna leta. 

Glavni organizatorji dogodka so tudi tokrat bili Anton Pintar, mag. An-
ton Planinc in dr. Jože Hribar. Vodja ekipe iz Premogovnika Velenje je bil 
Franc Krištof, novi praporščak pa Franc Godec. Na prireditvi, ki se je zaradi 
izjemnega zanimanja vsako leto udeleži veliko število ljudi, so v rudarski 
stan sprejeli novince – upokojene rudarje. Ceremonial je vodil mag. Anton 
Planinc. 
Četo je sestavljalo 52 uniformiranih rudarjev, ki so v prijetnem druženju 
obujali spomine na nekdanje delovne razmere. Dogodka se je udeležil tudi 
Oto Gradišnik, lanskoletni častni skakalec na velenjski prireditvi Skok čez 
kožo.
Upokojeni rudarji so si obljubili, da se ob letu znova srečajo in da s tradicijo 
praznovanja dneva rudarjev v teh nekdanjih rudarskih krajih ne bodo nikoli 
prenehali. 

Slobodan Mrkonjić

Izlet: Primorska 2013
Članice in člani Kluba upokojencev Skupine Premogovnik Vele-
nje, vabljeni na izlet na Primorsko v sredo, 11. septembra 2013, z 
odhodom ob 7. uri z avtobusne postaje velenje.
Po vmesnem postanku in standardni malici se bomo ustavili v 
Kopru in si ogledali vinske kleti Vinakoper. Po ogledu in degustaciji 
se bomo podali na kosilo v Fieso, potem pa peš do pomola v Piranu, 
kjer se bomo vkrcali na ladjo in si ogledali slovensko obalo. Po 
ribjem pikniku na ladji se bomo izkrcali v Izoli in se v večernih urah 
vrnili domov.
Prijave sprejemamo v klubski pisarni v sredo, 28. 8. 2013, od 9. do 
11. ure oziroma do zasedbe sedežev v dveh avtobusih.
Prispevek udeleženca je 25 evrov.

Upravni odbor kluba
KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE
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Franc Žerdoner prejemnik Grba 
Mestne občine Velenje
Mestna občina Velenje vsako leto v sklopu dogodkov ob prazniku občine, ki je 20. septembra, 
podeli tudi priznanja za izjemne dosežke. Med letošnjimi nagrajenci je Franc Žerdoner, dolgoletni 
član Rudarskega okteta Velenje, ki bo na prireditvi ob občinskem prazniku prejel Grb Mestne obči-
ne Velenje za dosežke na glasbenem področju.

Franc Žerdoner je eden najbolj pre-
poznavnih slovenskih harmonikarjev, 
vodij narodno-zabavnih ansamblov 
in skladateljev narodno-zabavne 
glasbe. Čeprav je od rojstva slabovi-
den, je že pri šestih letih zaigral prve 
melodije na harmoniki. Z osmimi leti 
je odšel v Zavod za slepo in slabovi-
dno mladino v Ljubljano. Tam se je 
začel učiti igranja na klavir, igranja 
na harmoniko pa se je najprej učil 
pri Jožetu Povšetu. Po dveh mesecih 
učenja je že igral v harmonikarskem 

orkestru, kmalu pa je nastopal tudi 
kot solist. 
Leta 1963 je ustanovil prvo glasbeno 
skupino. Njegov prvi ansambel je 
imel okoli dvajset nastopov. Franc 
Žerdoner je igral harmoniko in kita-
ro, sodeloval pa je tudi pri pevskem 
zboru, ki je nastopal po celi Sloveniji. 
Po končani srednji poklicni šoli v 
Škofji Loki je bil od leta 1965 do leta 
1969 zaposlen v Zdravstvenem domu 
Žalec, nato pa do leta 1999 v Gorenju. 
Leta 1970 so bili ustanovljeni Šaleški 

fantje. Fantje so prepotovali pol Evro-
pe, osvajali so zlate Orfejeve značke 
na festivalu na Ptuju (leta 1999 so na 
Ptuju kot najboljši ansambel festiva-
la osvojili zlati Orfejev kipec), prva 
mesta pa so zasedli še na festivalih v 
Števerjanu, na Graški Gori in v Libo-
jah. Dvakrat so se uvrstili na festival 
Slovenska polka in valček. Nastopali 
so na RTV Slovenija, sodelovali na 
Alpskem večeru, na prireditvah Glas-
ba brez meja, na Koncertih iz naših 
krajev Radia Slovenija. Šaleški fantje 
so izdali 11 kaset oziroma zgoščenk. 
Kasneje je Franc ustanovil ansambel 
Franc Žerdoner s prijatelji. Tudi s tem 
ansamblom je nastopil na številnih 
festivalih in osvajal nagrade. Napisal 
je 230 skladb narodno-zabavne, pop 
in zborovske glasbe. Vodil je zbor 
upokojencev Vinske Gore in kvintet 
Flamingo, nastopal z oktetom slepih 
in slabovidnih Slovenije Luiss Braille. 
Vseskozi pa je bil nepogrešljivi član 
Rudarskega okteta Velenje, s katerim 
aktivno sodeluje še danes.
Za svoje delo je leta 2006 prejel 
priznanje župana Mestne občine 
Velenje, bil pa je tudi prejemnik 
priznanja OF Občine Žalec in Občine 
Velenje, priznanja za posebne zasluge 
za delo v glasbi pri Zvezi slepih Slove-
nije. Prejel je tudi številna priznanja 
z različnimi ansambli na festivalih 
narodno-zabavnih ansamblov.

 

 

KS ŠALEK IN TD ŠALEK V POČASTITEV 
KRAJEVNEGA PRAZNIKA IN PRAZNIKA MESTNE 

OBČINE VELENJE PRIREJATA 
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Branje je zakon
Spominjam se, kako močno sem obsojala glavno junakinjo Ano, ko sem pri svojih dvanajstih letih 
prvič prebrala Tolstojevo Ano Karenino – v mojih očeh je bila brezpogojno kriva, da je zapustila 
svojega otroka. Ko sem čez leta zopet segla po tej knjigi, je bilo moje razumevanje vlog v njej zelo 
drugačno, predvsem je bila Anina krivda bistveno manjša. Kdo ve, mogoče bo z nabiranjem mojih 
let povsem zbledela!

Li Cunxin – Zadnji Maov 
plesalec
Biografska izpoved Lija Cunxina je 
neverjetna, odkriva nam življenje v 
komunistični Kitajski, ki primerjave v 
takratni socialistični Jugoslaviji nika-
kor ne zdrži. Li se je rodil kot šesti od 
sedmih sinov v revni kmečki družini 
in bil skoraj po naključju izbran za 
drugačno posebno življenje.
Življenje se mu dramatično spremeni, 
ko ga pri njegovih enajstih letih sve-
tovalci gospe Mao izberejo za študij 
na Pekinški plesni akademiji. Po 
tečaju v Ameriki prebegne na Zahod 
in postane prvi plesalec houstonskega 
baleta. Li zapiše spomine na odra-
ščanja, družine, odkrivanja plesa in 
začetke novega življenja, življenje v 
Pekingu in kasneje v Ameriki. Povsod 
ga spremlja neskončna in brezpogoj-
na materinska ljubezen, razumevanje 
očeta in povezanost bratov.
Žal bi mi bilo, če knjige ne bi 
prebrala.

Tess Gerritsen – Izginule
Patologinji Mauri Isles pripelje-
jo utopljenko, ki se v mrtvašnici 
nenadoma zbudi. Njena reakcija je 
nenavadna in nasilna, saj v bolnišnici, 
kamor jo odpeljejo na zdravljenje, 
ugrabi nekaj ljudi, med katerimi je 
tudi visoko noseča kriminalistka Jane 
Rizzoli. Položaj se še bolj zaplete, 
ko mimo policijskih vrst odkoraka 
Joseph Roke in se pridruži ugrabitel-
jici … 
tess gerritsen (1953) je opustila 
uspešno kariero zdravnice internis-
tke in se posvetila vzgoji otrok ter 
pisateljevanju. V domovini je doživela 
priznanje s tudi v slovenščino preve-
denim prvim medicinskim trilerjem 
Žetev, ki se je uvrstil na seznam 
najbolje prodajanih knjig časopisa 
The New York Times. Je tudi avtorica 
pri nas prevedenih uspešnic Kirurg, 
Grešnik, Izginule, Gospa X, Dvojni-
ca in Težnost.

Jakob Arjouni – Domače 
naloge
»Noben drug uveljavljeni pisatelj z 
nemškega jezikovnega območja bralca 
ne zabava tako inteligentno.« (Ambros 
Waibell)
Vsekakor inteligentno. Pa tudi obču-
teno, razmišljajoče, zgoščeno, pretresl-
jivo. 
Joachim Linde, profesor nemščine 
na gimnaziji, se zaveda, da se njego-
vo družinsko življenje nevarno maje 
in razsiplje, odpada omet in temelji 
niso več trdni. Žena Ingrid postane 
psihiatrična bolnica, hči Martina po 
ne(uspelem) samomoru zbeži od 
doma, sin Pablo se predaja humanitar-
nemu delovanju, zase pa ne zna poskr-
beti. Tudi z dijaki se pojavijo težave. 
Bo profesor izgubil tudi službo? Ali pa 
bo dokazal, da ni nič izgubljenega, do-
kler je glava na ramenih in razmeroma 
cela, misel pa jasna in razsodna? Vse-
kakor je zgodba dokaz, da je domače 
naloge najbolje delati sproti.

Uživajte pri branju in sploh! 
Dragica Marinšek

Pred kratkim sem bila vnovič in zopet in znova (po pesniku Tonetu Pavčku) v Kekčevi deželi in sem obudila spomine 
na junake Josipa Vandota. Pehta, v otroških očeh nevarna čudakinja, ki ne mara ljudi, celo najmlajših ne, je zdaj v moji 
presoji v resnici ženska, ki se je, razočarana nad ljudmi, zatekla v samoto, v naravo in k nabiranju zdravilnih zelišč, iz ka-
terih zna narediti marsikatero zdravilo. Dokler je v dolini pomagala ljudem, tega niso znali ceniti; ker je bila drugačna, se 
jim je zdela nevarna. Zdaj od nje pričakujejo in zahtevajo pomoč, preganjajo jo, ne razumejo je in ji celo zažgejo uborno 
kočo v gozdu. Če bi bili prijazni, bi jim rade volje pomagala, tako pa ji Kekec kapljice za Mojčine oči ukrade, a ona mu 
kljub temu pove: »Ne pozabi, po dve kapljici v vsako oko!« Kdo je zdaj slabši in kdo boljši?

Branje knjig nam pomaga razumeti, postavljati merila, zaradi česar se potem v življenju lažje in (mogoče) bolj 
pravilno odločamo. Tudi tokratni izbor knjig to ponuja! 
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Kotiček za jezik

slabše, prepovedano boljše, dovoljeno
nivo raven
s pomočjo vprašalnika z uporabo vprašalnika
posluževati se česa uporabljati kaj
povratna informacija vrnitveno sporočilo
smatrati meniti, misliti, domnevati, imeti za, šteti za
kriterij merilo
mafijaš, mafijaški mafijec, mafijski
med štirimi očmi na štiri oči, zaupno, brez prič
nazdravje na zdravje
na svidenje na svidenje in nasvidenje

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

Učiteljica je dala učencem za domačo nalogo spis z naslovom: »Samo ena je mama.«
Prihodnji dan so učenci brali svoje spise in na vrsto je prišel tudi Jure. Takole je prebral svoj spis!
Prišel sem domov iz šole in mamo našel v postelji s sosedom. Poslala me je v kuhinjo po dve plo-
čevinki piva, toda v kuhinji je bila samo ena pločevinka, zato sem rekel: »Sama ena je, mama!«

Ste slišali, da je vlak iztiril na pro-
gi Velenje–Celje?
Lepo, ker se to ni zgodilo. In če bi 
se, bi bilo pravilno povedano in 
zapisano: Vlak se je iztiril.

Tako je z gospo slovnico in gospo-
dom pravopisom, lahko sta zelo na-
vihana, skoraj tako kot Jure, lahko sta 
tudi kruta, a nikakor bolj od življenja. 
Ostanimo pri slovenščini, slovnici in 
pravopisu, poglejmo nekaj primerov 
pravilne in nepravilne rabe!
tri pike zaznamujejo:
•	 opuščene dele navedkov (Manj 

obsežen je zapisnik, v katerem 
… povzemamo le bistvene misli 
vsakega razpravljavca.) in

•	 nedokončano misel (Morda pa bo 
našla rešitev …).

Pomembno je, da je pred tremi 
pikami presledek; da je tudi za njimi, 
kadar s pisanjem nadaljujemo, pa je 
tako jasno.

tujkam poiščemo domače izraze:
avtoritaren = oblasten, nasilen, samo-
voljen;
bizaren = čuden, nenavaden;
doktrinaren = slepo se oklepajoč 
teorij, ločen od življenja, abstraktno 
teoretičen, nekritičen, šolski;
eruptiven =nagel, ognjevit, razburljiv;
inerten = nedelaven, len, lenoben, 
nedejaven;
konfuzen = zmeden, nejasen, zbegan;
nonšalanten = ravnodušen, brezbri-
žen, tudi malomaren, nemaren;
relevanten = pomemben, bistven, 
odločujoč, primeren.

za besede, ki jih pogosto uporablja-
mo, poiščemo sopomenke, da se ne 
ponavljamo:
utrujen = izmučen;
hitro = urno;
laž =neresnica;
hraber = pogumen;
vselej = vedno;
napaka = nepravilnost;
prevzeten = domišljav;
potem = nato;
hudomušnost = šegavost.

Narobe: 
Ob njemu se počutim varno.

Pravilno: 
Ob njem se počutim varno.

Narobe: S temi dvemi določili se 
ne bomo več ukvarjali.
S tema dvema določiloma se ne 
bomo več ukvarjali.

Dragica Marinšek
viri: Cikcak po pravopisu, Danica Cedilnik; 

Jezik naš vsakdanji, Janez Sršen

foto: Hans
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Restavracija Jezero
Cesta Simona Blatnika 23
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03/586-64-62

sestavine: 
dva zavojčka zamrznjenega testa za zavitek (40 dag), malo masla 
za pokapanje. 
nadev: 
•	 12,5 dag masla, 
•	 12,5 dag sladkorja v prahu, 
•	 50 dag pretlačene skute, 
•	 5 jajc, ščepec soli, nastrgana lupina polovice limone, vrečka 

vaniljevega sladkorja, 
•	 3 žemlje brez skorje od prejšnjega dne, pol kozarčka kisle sme-

tane, 
•	 približno 2,5 dl mleka za namakanje žemelj.
jagodna omaka:
60 dag jagod, 18 dag sladkorja v prahu, sok ene limone, sladkor v 
prahu za posip, maščoba za pekač.
Predpriprava
Beljake ločimo od rumenjakov; maslo penasto zmešamo s polo-
vico sladkorja, limonino lupino, vaniljevim sladkorjem in soljo; 
postopoma vmešamo rumenjake. Žemlje namočimo v mleko, nato 
jih dobro ožmemo in pretlačimo skozi gosto sito; maso iz žemelj 
in skuto vmešamo v masleno zmes. Beljake stepemo z ostalim 
sladkorjem v trd sneg; tretjino snega zmešamo s kislo smetano in 
previdno vmešamo v masleno skutno zmes; na koncu primešamo 
še ostali sneg. 
Priprava
Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Testo za zavitek odtalimo po navodilih z ovitka, ga razgrnemo na pomokan ku-
hinjski prt in pokapamo z razpuščenim maslom. Po testu porazdelimo skutin nadev. S pomočjo prta zavijemo v zavitek, 
ki ga položimo na pomaščen pekač in pečemo približno 40 minut do lepe zlatorjave barve. Za jagodno omako operemo 
in očistimo jagode. Polovici jagod dodamo limonin sok in sladkor v prahu, na hitro segrejemo in naredimo pire. Druge 
jagode razpolovimo, večje razrežemo na četrtine in jagodne koščke vmešamo v jagodni pire. Po potrebi dodamo še malo 
sladkorja v prahu in limoninega soka; toplo jagodno omako prihranimo. Zavitek nekoliko ohladimo, ga narežemo na 
primerne kose, posujemo s sladkorjem v prahu in ponudimo z jagodno omako. 

SKUTIN ZAVITEK Z JAGODNO OMAKO

TRETJI POLČAS

BOROVNIČEVI MAFINI 
sestavine za 12 mafinov: 
•	 300 g moke, 
•	 150 g sladkorja, 
•	 100 g margarine, 
•	 1 vaniljev sladkor,
•	 1 pecilni prašek, 
•	 2 jajci, 
•	 100 g jedilne čokolade, 
•	 250 ml mleka, 
•	 2 skodelici svežih borovnic.
Priprava
Potrebujemo dve posodi za mešanje. V prvi posodi zmešamo jajci, 
margarino, sladkor in vaniljev sladkor. V drugo posodo damo 
moko, pecilni prašek in mleko ter prilijemo vsebino iz prve posode 
in vse skupaj še enkrat zmešamo. Na koncu dodamo nastrgano čokolado, malo premešamo in dodamo še sveže borov-
nice. Tako pripravljeno maso vlivamo v modelčke za mafine (lahko si pomagamo s kavnimi skodelicami), še prej pa na 
kvadratke narežemo papir za peko, ki ga damo v modelčke ali kavne skodelice, kamor vlijemo maso. Borovničeve mafine 
pečemo pri 180 stopinjah Celzija približno 30 minut. 

Helena Zorec, slaščičarka v Restavraciji Jezero
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Mesec 
solatnega 
razvajanja 

JezeroRe s tav ra c i j a

TRETJI POLČAS

I. MenI II. MenI III. MenI

juha po izbiri
kuhana govedina s hrenovo omako, ocvr-
te piščančje kračke na dunajski način,
svinjska pečenka po babičino,
pražen krompir, riž, 
zelenjava na maslu,
sestavljena solata
kisla juha
cena: 14,50 evra/osebo

juha po izbiri
polnjena pleskavica s 
sirom, 
perutninsko nabodalo, 
svinjski kotlet na žaru,
prebranec, žar obloga,
zelenjava na žaru,
šopska solata
cena: 13 evrov/osebo

juha po izbiri
ocvrte perutničke na dunajski način,
polnjena svinjska rulada v lastnem 
soku, goveja bržola v čebulni omaki,
gratiniran krompir,
zelenjava na maslu,
zdrobovi hrustavci,
sestavljena solata
cena: 12,50 evra/osebo

KUHAR PRI VAS DOMA
V Restavraciji Jezero sledimo trendom, zato vam ponujamo možnost, da lahko povabite kuharja domov ali na piknik, 
kjer vam bo pred gosti pripravil jedi z lovskega žara. Jedi pripravljamo za najmanj 40 oseb in največ 100 oseb. Cena 
jedi je 6 evrov/osebo.

Ponudba
•	 rIžota: z gozdnimi plodovi; z morskimi sadeži; mesno-zelenjavna.
•	 taglIatella: s tartufi in z gamberi; s sezonsko zelenjavo; s sirom.
•	 Paella (riž, piščančje meso, morski sadeži)
•	 lovskI ragU
Ugodnosti in popusti pri plačilu z gotovino:
za 40 do 70 obrokov nudimo 5-odstotni popust, za 70 obrokov ali več 10-odstotni popust.

Ponudba catering:

Ponudba velja  za pogostitev zunaj naše 
matične hiše.
Kontakti: Matjaž Glušič 051 344 757; 
Tomo Ninić 041 728 909; Restavracija 
Jezero 03 5866 462
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9 napak, ki jih ne smete narediti pri izbiri oken
Podjetje Termoglas ima več kot 34 let izkušenj na področju 
gradbeništva. Izdelujemo in vgrajujemo PVC okna, vrata in 
senčila. Naša bogata tradicija steklarske proizvodnje vam jamči za 
kakovostno izolacijsko steklo. V zadnjih letih z naraščanjem raznih 
ponudnikov oken opažamo, da so stranke o nekaterih pomembnih 
dejstvih premalo obveščene ali zmotno prepričane ali pa zavedene 
s strani ponudnika. Želimo opozoriti na 9 napak, ki si jih ne smete 
privoščiti pri izbiri izvajalca zamenjave svojega stavbnega pohištva.

1. Nepoznavanje kakovosti oken in stekla
Pred nakupom oken pridobite dovolj verodostojnih informacij o 
kakovosti in izvoru profila, trdnosti okovja in o toplotni izolativnosti 
zasteklitve. Ker so si okenski profili na videz zelo podobni, si morda 
predstavljate, da tudi v kakovosti ni bistvenih razlik, vendar takšno 
mišljenje pogosto vodi do napačne odločitve. 

2. Neprimerna zasteklitev
Steklo zavzame 70 % površine okna. Za zmanjšanje izgub je smotrno 
razmisliti o energetsko učinkoviti zasteklitvi. Izbirate lahko med 2-, 
3- ali celo 4-slojno zasteklitvijo, po možnosti s toplimi medstekelnimi 
distančniki. Vendar pozor, saj vsaka vrsta zasteklitve prinese svoje 
prednosti (boljša toplotna učinkovitost, manjši vdor vročine) in tudi 
pomanjkljivosti (manjša prepustnost svetlobe, povečana teža krila 
in s tem večje povešanje). Katera zasteklitev je najprimernejša, vam 
svetujejo proizvajalci.

3. Nakup brez računa, nakup brez garancije
Nakup brez računa, zmanjšana ponudba za stopnjo DDV-ja je 
za marsikoga mamljiva ponudba. Vprašajte se, kako varen je 
takšen nakup v resnici. Čez čas se lahko pokažejo pomanjkljivosti. 
Pomembno je, da vam prodajalec daje pisno garancijo. 

4. Nepoznavanje izvora proizvodnje 
Na kakovost oken in stekla vpliva tudi natančna proizvodnja. 
Naročilo pri trgovcih je precej tvegano z vidika kakovosti, saj okna 
določeni uvažajo predvsem iz tehnološko manj razvitih držav. V 
Sloveniji je veliko trgovcev, ki lahko čez noč ustavijo svoje poslovanje 
in tako na koncu kupec ostane brez servisne podpore in garancije. 
Pred nakupom se dobro pozanimajte, kje izdelujejo okna in ali si je 
možno proizvodnjo tudi ogledati. 

5. Podizvajalci
Na kakovost vgradnje zelo vplivajo izkušenost monterja in 
kakovostni vgradni materiali. Kakovostna vgradnja bo zagotovila 
dobro tesnjenje in dobro funkcioniranje oken. Termoglas ima lastno 
vgradnjo s certificiranimi monterji.

7. Nakup najcenejših oken
Najcenejše je včasih najdražje. Nekakovostni izdelki, zamujanje, 
nespoštovanje dogovorjenega, nekakovostna montaža, reklamacije, 
posledično slaba volja in nervoza ... Če bi vse to sešteli, vam razlika v 
ceni verjetno ne bi več predstavljala problema pri odločitvi.

8. Prevelika cenovna odstopanja v ponudbah običajno 
pomenijo velika razhajanja v kakovosti izdelka in storitve
Ko boste med seboj primerjali ponudbe, boste najverjetneje zmedeni 
zaradi odstopanj. Nujno preverite, zakaj prihaja do cenovnih razlik in 
ali gre za primerljivo kakovost profila, stekla, okovja, ali so razlike pri 
dodatnih delih. Preverite izkušnje strank.

9. Varnost naj ne bo na zadnjem mestu
Najšibkejši člen stavbe so okna, vrata in steklo. Smiselno se je 
pozanimati, kakšno zaščito vam nudijo okenski sistemi. Termoglas 
v vsa okna vgrajuje nadstandardno skrito okovje. V avgustu pa še 
dodatno vgradimo protivlomno okovje. 

Pri novih oknih šteje vse, vsak detajl, poleg kakovostnega okenskega 
profila, stabilnega okovja in kakovostne vgradnje, izolacijskega 
stekla. Stranka mora biti pred nakupom z vsem tem seznanjena. Pri 
Termoglasu ni presenečenj – so samo zadovoljne stranke!
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Pripravljeni na

doživetja?

Sodeluj v Poletni

nagradni igri
www.golte.si

KOSILO NA GOLTEH
Kosilo v restavraciji Hotela Golte, restavraciji z najlepšim razgledom.
10 % popust velja za minimalno 2 osebi.
 
GOLTE ADRENALIN
Začuti hitrost, uživaj v razgledu. Ugodnost velja za nakup posameznih voženj. 
ZIP LINE  – 5 + 1 GRATIS.
 
GOLTE WELLNESS
Razvajaj se v gorskem wellness centru na Golteh. 
1 oseba plača - druga oseba GRATIS. 
 
Z NIHALKO NA GOLTE
Družinski izlet na Golte.
2 otroka brezplačno v spremstvu dveh odraslih oseb. 

GOLTE POČITNICE
Privoščite si gorski oddih na Golteh: 3x polpenzion, vstop v wellness center, ogled 
alpskega vrta, wifi. 
Redna cena od 144 €/osebo. Otrok do 6 leta biva brezplačno. Pri direktni rezerva-
ciji min 3 dnevnih počitnic priznamo še 50 € popusta na skupni znesek. Vredno-
stni popust se obračuna na recepciji hotela Golte. 

Več na www.golte.si 

Veljavnost ugodnosti do 30.9.2013 / Informacije: 03 839 11 00

izkoristite kupone ugodnosti!

KUPON
KoSilo

KUPON
WellneSS

KUPON
niHalKa

KUPON
PoČitniCe

10 % Popust 5 + 1 GRATIS 1 oseba plača
druga oseba GRATIS

2 otroka brezplačno
v spremstvu dveh oseb

50 € popusta
za gorski oddih na Golteh.

KUPON
ZiP line

Pošlji SMS s ključno besedo golte na 3131. v nagradnem skladu je več kot 50 nagrad!

TRETJI POLČAS

Zimsko-letni turistični center Golte vabi
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PSC PRAPROTNIK d.o.o., Šaleška 15, Velenje, tel.: 03 898 32 20

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 
3,8–6,1 l/100km in 99–141 g/km.

Fantje, čas je za večjo igračo.
Nova ŠKODA Octavia Combi.

Nova ŠKODA Octavia Combi že za 15.952 €.

NovaOctaviaCombi PraprotnikRudar132x187 V01.indd   1 13. 6. 2013   9:34 AMzaHvala

Ob boleči izgubi mame, babice 
in tašče 

ane nade godec 

se iskreno zahvaljujemo kolekti-
voma Premogovnika Velenje in 
Gosta za darovano cvetje; hvala 
častni straži, članom Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje, 
PV Centru starejših Zimzelen 
Topolšica in vsem sodelavkam in 
sodelavcem, ki ste bili z nami.

sinova Srečko in Bojan z 
družinama 

zaHvala

Ob boleči izgubi dragega očeta, 
dedija in moža

Ivana jelenka

se iskreno zahvaljujem sodelav-
kam in sodelavcem HTZ Velenje 
– Varovanje za izrečena sožalja 
in izkazano pomoč. Hvala tudi 
Sindikatu Premogovnika Velenje 
za podarjeno cvetje. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Peter Jelenko

zaHvala

Ob boleči izgubi očeta, dedka, 
pradedka, tasta in brata  

lovrenca žolgerja

se iskreno zahvaljujemo kolek-
tivu Premogovnika Velenje za 
izkazano zadnjo čast na pogrebu 
na pokopališču v Podkraju v 
soboto, 29. junija.
Iskrena hvala častni straži in 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, hvala za 
besede slovesa in vsem, ki ste ga 
pospremili k večnemu počitku.

vsi njegovi

zaHvala

Ob boleči izgubi moža, očeta in 
dedka

Mihaela zabukovnika

se iskreno zahvaljujemo kolek-
tivoma Premogovnika Velenje 
in Gosta. Hvala tudi Pihalnemu 
orkestru Premogovnika Velenje, 
častni straži, hvala za besede 
slovesa in vsem njegovim nek-
danjim sodelavkam in sodelav-
cem, ki ste ga v velikem številu 
pospremili na zadnji poti.

vsi njegovi

zaHvala

Ob boleči izgubi očeta in dedija

Mirka Čiviča

se iskreno zahvaljujemo vsem 
sodelavcem v Premogovniku Ve-
lenje za sočustvovanje, tolažilne 
besede in za darovano cvetje. 
Posebna zahvala gre sodelavcem 
Priprave dela za izkazano pomoč 
in izrečena sožalja. Zahvalju-
jemo se tudi članom Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje, 
častni straži za spoštljivo slovo in 
Dragu Kolarju za sočutne besede 
slovesa.

sin Dragan z družino 
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AVTOR:
MATJAŽ
HLADNIK

VELIKA, 
OSAMLJENA 

SKALA, 
BALVAN

GEOMETR. 
TELO NA 
OSNOVI 
ELIPSE

PREDPISANA 
MEJA, 
LIMITA

OSKAR
KOGOJ

VODNA 
ŽIVAL S 

KLEŠČAMI

NEGATIVNA 
ŠOLSKA 
OCENA

MIR,
SPOKOJ

ODER
CHARLIZE
THERON

PTICA 
PEVKA Z 

BELIM 
REPOM

LASTNOST 
ČLOVEKA, 
KI SE LEPO 

VEDE

LEPILO,
LEP

KAKTUS,
KAKTEJA

HITRA 
SMUČARSKA 
DISCIPLINA

TELESNO 
OKRASJE,

NAKIT

ZAPIS 
PODATKOV 
V SEZNAM
UREJENO 
STANJE

PREBIVALEC 
IRAKA

MAKEDON-
SKO LJUDSKO 

KOLO
NIKITA 

HRUŠČOV

PERNATA 
ŽIVAL, KI 

IMA KRILA 
IN KLJUN

TAT
RINSKA 
ŠTIRICA

NAPRAVA
V KUHINJI

OLUŠČENA 
PROSENA 

ZRNA
ORANŽADA

NAŠA POPEVKA-
RICA MAJDA
SVETNIŠKI

SIJ

DEJAN
IMPERL

NAŠ TV VODI-
TELJ TOKUHISA

SISTEM 
CEVI ZA 

PREVAJANJE 
PLINA

ŠIVANKA
RED V 

BIOLOGIJI

ZMIKAVT
ORODJE ZA 
RAHLANJE 

ZEMLJE

KOLEGA,
SODRUG

URADNO 
DOLOČILO 
ALI UKREP

EDVARD 
RUSIJAN

MAJHNA 
VREDNOST 
BLAGA ALI 
STORITEV

NEPROFE-
SIONALKA

IVAN 
POTRČ

ČRNA AZIJ-
SKA ZVER

OLIMPIONIK 
ŠTUKELJ

MAJHNA 
OMARA

PISANA TROP-
SKA PAPIGA

PALEC,
INČ

REKA V 
MAKEDONIJI

FRAN
REMOVŠ

ZAKUP
LEDENA 
SKORJA 
SNEGA

STARORIM-
SKI POZDRAV

SUŠILNIK 
ZA LASE

VEČJI KOS 
PAPIRA

OČRT, 
PRIKAZ

EDWARD
NORTON

LEPOTICA 
OSENAR
SKUPINA 

ŠOTOROV NA 
PROSTEM

LABIRINT

PREDEL TRU-
PA OB REBRIH

NAVPIČNA 
OS V GRAFU

GLAVNA
ARTERIJA

NEMŠKA AVTO-
MOB. ZNAMKA

EMA 
THOMPSON

MANJŠI
TOLMUN

PEVEC 
SKUPINE

U2

VELIKA 
MORSKA 

RIBA, TUN

STROŠEK

SMUČARKA 
DABIČ

GRMIČASTA 
LONČNA 

RASTLINA

NEIMENO-
VANA REČ 
ALI OSEBA

ATA, OČE

LEE
REMICK

LITINA

RADO
MURNIK

PRIPRADNIK 
KLERA, 

DUHOVNIK

GL. MESTO 
MONGOLIJE

PRENOVA, RE-
STAVRACIJA

IZRAZ, 
VIDEZ,
ODSEV

ŠIFRA, 
KOD

OROSLAV
CAF

UDELEŽENEC 
SINJSKE 

ALKE

ŽULJ,
OTIŠČANEC

VIJE 
SE NAD
OGNJEM

JAMA, 
VDOLBINA

1000 KG

NIZ PLODOV 
NA VRVICI

NICK
NOLTE

KRAJ PRI 
LJUBLJANI
PALICA PRI 
BILJARDU

TOMMY LEE

SRBSKA 
LETALSKA 
DRUŽBA

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

NOVO
IME
ZA

TOKAJ

ČLOVEK 
IZ ISTIH 
KRAJEV, 

SOROJAK

GLAVNO 
MESTO
GRČIJE

SLIKARKA
KOBILCA

LAHEK IN
KONIČAST

ČOLN

VNETJE 
SLUZNICE 

Z GNOJNIM 
IZCEDKOM

TRETJI POLČAS

Rešitev nagradne križanke, objavljene v rudarju 6/2013, je geslo »NOSI SVOJ DIZAJN, STUDIO HTZ«.
Nagrajenci so: Sabina Knavs, Velenje, Marta Vašl, Polzela, Zdenka Kumer, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 
Čestitamo!

Nagradna križanka
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TRETJI POLČAS

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

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

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

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

Etaža: 10/10
Cena: 89.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 85.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 85.000 EUR

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

Etaža: 6/8
Cena: 69.000 EUR

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

Etaža: 4/14
Cena: 92.000 EUR

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

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Šalek,
Obnovljeno: 2010 
Velikost: 45 m2

Etaža: 8/8
Cena: 55.000 EUR

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

Etaža: 4/4
Cena: 53.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koželjskega
Zgrajeno: 1978
Velikost: 63 m2

Etaža: 3/5
Cena: 66.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Jenkova
Zgrajeno: 1982
Velikost: 64 m2

Etaža: 5/5
Cena: 75.000 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

1,5-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Pesje
Zgrajeno: 2011
Velikost: 55 m2

Etaža: 1/1
Cena: 62.000 EUR

GASONJERA
Lokacija: Velenje,
center
Zgrajena: 1968
Velikost: 19 m2

Etaža: 11/13
Cena: 28.500 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Zgrajeno: 1961
Velikost: 84 m2

Etaža: 4/11
Cena: 84.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Zgrajeno: 1961
Velikost: 86 m2

Etaža: 4/5
Cena: 70.000 EUR

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

Etaža: 4/5
Cena: 88.000 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje, 
Pesje
Zgrajena: 1991
Velikost: 216 m2

Velikost parcele:
636 m2
Etažnost: P + M
Cena: 130.000 EUR

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

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirana: 2006
Velikost: 143 m2

Velikost parcele:
698 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 89.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Gorenje
Adaptirana: 2010
Velikost: 148 m2

Velikost parcele:
446 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

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

Velikost parc.:
1032 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 350.000 EUR

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

Velikost parcele:
451 m2

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

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

Velikost parcele:
760 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 250.000 EUR 

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

Velikost parc.: 1.600 m2

Etažnost: P + N
Cena: 250.000 EUR

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

Velikost parc.:  
11.000 m2

Etažnost: P + M
Cena: 160.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Gorenje
Adaptirana: 2010
Velikost: 148 m2

Velikost parcele:
446 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
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: 140.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Hrastovec
Zgrajena: 1971
Velikost: 249 m2

Velikost parc.: 943 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 120.000 EUR

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

Velikost parcele:
598 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 140.000 EUR

PARCELE

SAMOSTOJNA 
ZAZIDLJIVA Z
GRADBENIM D.
Lokacija: Vinska Gora
Velikost: 2100 m2

Velikost objekta: 1.053 
Cena: 90 EUR/m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje, 
Hrastovec
Velikost: 1093 m2

Cena: 45.000 EUR

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

Cena: 40.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Podkraj
Velikost: 3307 m2

Cena: 48.000 EUR

POSLOVNI
PROSTORI

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

Etažnost: pritličje
Cena: 100.000 EUR

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

Etažnost: pritličje
Cena: 95.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.
TELEfON:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

Ponudba v oglasu zajema le del 
nepremičnin, ki jih 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.


