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UVODNIK

Ko zagori,
naj se ti ven mudi
Časi, ki so pred nami, so zelo razgibani in negotovi. Zaradi
gospodarske krize je treba na vseh področjih varčevati,
povečuje se razkol med revnimi in bogatimi, obenem pa
se zdi, da tudi narava bolj kot kdajkoli prej udarja z vso
svojo močjo. Vsi ti dejavniki tako ali drugače vplivajo
na nas in nam majejo varnost, kažejo našo ranljivost. Na
takšne spremembe sicer nimamo vpliva, lahko pa s svojim
odgovornim in varnim pristopom sami veliko pripomoremo k temu, da odpravimo njihove posledice.
Gasilci z znanjem, izurjenostjo, opremo, ozaveščanjem
in preventivo pomagamo pri preprečevanju, reševanju in
sanacijah v primeru poplav, požarov, plazov ter drugih
naravnih pojavov ...
Preventiva zajema zelo široko področje – k njej pa lahko
kot posamezniki ali podjetje pripomoremo ogromno tudi
sami in se tako skušamo izogniti najhujšemu. Pri tem
vidim velik pomen gasilskih požarnih straž in primerno
pripravljenih delovišč, kjer se opravljajo potrebna nevarna
vroča dela. Žal je stroka že večkrat dokazala, da je bila
prav oslabljena, skromna in nestrokovna požarna straža –
ali celo njena odsotnost – razlog za večji požar.
Če preračunamo vložke v preventivo in jih kasneje
primerjamo s stroški zaradi nastalega požara – če ni
poskrbljeno za ustrezno vlaganje v zaščitno dejavnost –
so slednji tudi do sedemkrat večji. Kljub tem dokazom
podjetja v času varčevanja priškrnejo prav na tem področju. Razmišljanja tovarišev gasilcev po svetu so podobna
našim, a kljub opozorilom, dejstvom in nevarnostim se
preventiva nekako pušča ob strani. Na srečo to ni praksa
v vseh podjetjih ali mestih, saj so še vedno vidni tudi
primeri, ki so lahko zgled na področju preventive za vsa
podjetja.
Letošnji oktober – mesec požarne varnosti s sloganom
»KO ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI« je namenjen prikazu nujnosti evakuacije – umika z ogroženega območja
v primeru nevarnega dogodka – požara. Naloga gasilcev
je, da udeležence opozorimo o pomembnosti, znanju
evakuacije ob morebitni nesreči. Le-ta je odvisna od
vsakega posameznika, kako je seznanjem s potmi umika
in nujnimi ukrepi v času evakuacije. V začetni fazi požara
s pravočasnim začetkom gašenja, poznavanjem požarnega
načrta, ob pravilni uporabi gasilnih aparatov ter s svojim
znanjem je pomemben člen prav vsak posameznik. Če to
ni več možno, je treba obvestiti vse prisotne o nevarnosti
in začeti s takojšnjo evakuacijo. Ko smo se umaknili na
varno, je treba poklicati pomoč na številko 112. S hitrim in
ustreznim pristopom v primeru požara lahko rešimo tako
sebe kot druge in zmanjšamo gospodarsko škodo.

Iz vsega tega sledi, da sta potrebna tako nenehno usposabljanje in izobraževanje gasilcev kot tudi vseh zaposlenih
na temo preventive. Opozarjanje in ozaveščanje o poznavanju požarnega načrta, nevarnostih, načinih, kako
ukrepati ob nevarnosti in evakuaciji, ni nikoli preveč, zato
je želja stalnica vseh nas, ki živimo z gasilstvom, da v našem podjetju to ohranjamo tudi v prihodnje. Z ustreznim
preventivnim pristopom lahko rešimo sebe, sodelavca in
zavarujemo okolico.
Vsem zaposlenim želim varno in uspešno delo, gasilcem
pa uspešno preventivno delo, brez potreb po posredovanju.
Naj sklenem z mislijo znanega slovenskega pesnika Otona
Župančiča »Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč!«
Simon Dobaj,
predsednik Prostovoljnega
industrijskega gasilskega društva PV
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foto: Miran Beškovnik

Imamo še 126 milijonov ton
odkopnih zalog premoga
Zadnje uradno verificirano potrdilo o stanju bilančnih in odkopnih zalog premoga v pridobivalnem
prostoru Premogovnika Velenje je na podlagi Pravilnika o kvalifikaciji in kategorizaciji zalog in virov
trdnih mineralnih surovin, skladno z Zakonom o rudarstvu in Zakonom o splošnem upravnem postopku na predlog Komisije za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin 25. septembra 2014 izdalo
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo.

Premoga dovolj do leta
2054

31. 12. 2014 je tako 123.641.797 ton
(odkopne zaloge).

V Potrdilu o stanju zalog in virov mineralne surovine je navedeno, da je v
jamah Premogovnika Velenje na razpolago še 162.500.000 ton bilančnih
(od tega je po stanju na dan 31. 12.
2013 126.750.000 ton odkopnih) zalog
premoga, kar je dovolj za delovanje
Termoelektrarne Šoštanj do leta 2054,
kar je deklarirana življenjska doba
TEŠ 6 in izhaja iz načrtov porabe TEŠ
do PV. Na Ministrstvo za infrastrukturo smo iz PV 27. 1. 2015 poslali Priglasitev osnove za odmero rudarske
koncesnine za leto 2014, poročanje o
stanju zalog in virov za leto 2014 in
zagotavljanje rezerviranih sredstev za
sanacijo. Stanje zalog in virov na dan

Sistematično zbiranje
podatkov o sloju premoga
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Premogovnik Velenje že od leta 1960
sistematično zbira in obdeluje podatke o sloju premoga v Šaleški dolini.
Na podlagi vseh podatkov in vseh
do zdaj izdelanih vrtin so izdelani
elaborati o zalogah, v katerih se na
osnovi podatkov vsakič znova preračunajo razpoložljive količine zalog.
Način izdelave elaborata je natančno
predpisan v Pravilniku o klasifikaciji
in kategorizaciji zalog in virov trdnih
mineralnih surovin, prav tako način
letnega poročanja. Elaborat o zalogah
premoga se vsakih pet let dostavi

republiški Komisiji za ugotavljanje
zalog in virov mineralnih surovin,
ki deluje pod okriljem pristojnega ministrstva. Vsi elaborati in vsi
obrazci za letno poročanje so shranjeni tako v Premogovniku Velenje kot
tudi v arhivu republiške Komisije za
ugotavljanje zalogi in virov mineralnih surovin. Republiška komisija za
ugotavljanje zalog in virov mineralnih
surovin pridobi strokovna mnenja
recenzentov o izdelanih elaboratih in
jih šele po morebitnih odpravljenih
pomanjkljivostih sprejme ter predlaga v potrditev. Vsako leto moramo
pristojnemu ministrstvu na predpisanem obrazcu posredovati podatke o
zalogah premoga s stanjem na 31. 12.
za tekoče leto.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
in da je zalog premoga v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje
do konca obratovanja TEŠ 6 dovolj.

Spodnja meja kurilne
vrednosti premoga 8,4
GJ/tono

foto: Aleksander Kavčnik

Klasifikacija in
kategorizacija izračunanih
zalog in virov premoga
Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga v Premogovniku Velenje je bil
izdelan na osnovi strokovne obdelave
rezultatov izvedenih raziskovalnih
rudarskih del, kar je zajelo 700 vrtin
s površine v skupni dolžini 215 km,
2.450 jamskih vrtin v skupni dolžini
120 km in približno 8 km letno izdelanih jamskih prostorov. Elaborat je
bil izdelan v Premogovniku Velenje,
komisija, ki ga je preverila in potrdila,
je bila sestavljena iz predstavnikov
rudarske inšpekcije, neodvisnih zu-

nanjih strokovnjakov, predstavnikov
pristojnega ministrstva in predstavnikov Geološkega zavoda Slovenije.
Zaloge premoga so bile izračunane na
podlagi temeljite strokovne obdelave
in izhajajo iz obsežne dokumentacije,
ki je na razpolago na sedežu družbe.

Neodvisna mednarodna
revizija zalog premoga
Tudi neodvisna mednarodna institucija IMC – Montan Consulting
GmbH iz Nemčije je leta 2011 po naročilu Holdinga Slovenske elektrarne
opravila revizijo zalog premoga. Njihovo končno mnenje potrjuje, da je
količina zalog ustrezno ovrednotena

Kurilna vrednost premoga od leta 1980 nikoli ni bila nižja kot 9 GJ/
tono, od leta 1990 dalje pa nikoli ni bila nižja od 9,5 GJ/tono. Od leta
2000 dalje je povprečna kurilna vrednost vedno nad 10 GJ/tono. Tako
je bila kurilna vrednost premoga v letu 2010 11,137 GJ/tono, leta 2011
11,068 GJ/tono, leta 2012 10,687 GJ/tono, leta 2013 11,669 GJ/tono in
minulo leto 10,892 GJ/tono. V prvih devetih mesecih letos je bila kurilna vrednost premoga 11,315 GJ/tono.

Glede kurilne vrednosti je treba poudariti, da je za načrtovanje odkopavanja v Premogovniku Velenje spodnja
meja kurilne vrednosti premoga 8,4
GJ/tono. Kurilna vrednost premoga
v sloju raste linearno proti 13 GJ/
tono (od talnine proti krovnini).
Za zagotavljanje povprečne kurilne
vrednosti okoli 10 GJ/tono na letni
ravni je izjemno pomembna dinamika
odkopavanja na odkopnih ploščah, ki
je upoštevana v dolgoročnih konceptualnih rešitvah (v obratovanju sta
hkrati dva odkopa, praviloma talninski in krovninski, v obdobju enega
leta so vključeni v odkopavanje do
štirje odkopi z različnimi povprečnimi kurilnimi vrednostmi premoga ...).

Kurilna vrednost premoga
za TEŠ 6 v povprečju 10,5
GJ/tono
Kurilna vrednost premoga iz Premogovnika Velenje za TEŠ 6 bo v
povprečju znašala 10,5 GJ/tono in je
pridobljena na podlagi modelnega
izračuna. Ta temelji na rezultatih
kemijskih analiz vzorcev premoga
iz številnih vrtin, ki so bile izdelane
za potrjevanje sloja premoga. To je
tudi vrednost, ki je predvidena v
investicijskem programu za blok 6
Termoelektrarne Šoštanj in ustreza
tehnološkim potrebam.

Proizvodnja v oktobru 2015
odkop
E. K. –80/A
E. K. –80/B
E. K. –80/E
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano (t)
31.000
162.000
86.000
279.000
11.000
290.000

doseženo (t)
42.360
105.097
74.449
221.906
11.245
233.151

+/–

%

11.360
–56.903
–11.551
–27.433
245
–56.849

136,65
64,87
86,57
79,54
102,23
80,40

ton na dan
1.629
4.042
2.863
8.535
433
8.967

84,81
109,60
85,76

ton na dan
9.891
509
10.399

Proizvodnja januar–oktober 2015
odkop
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano (t)
2.752.112
109.500
2.861.612

doseženo (t)
2.334.201
120.012
2.454.213

+/–
–417.911
10.512
–407.399

%
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Objekt 301 v Pesju, kjer poteka končna faza pridobivanja premoga (foto: Slavko Gros)

Remont drobilnika U-315
na objektih DIK
V objektih DIK (Drobilnica in klasirnica) v Pesju poteka zaključna faza pridobivanja premoga, kjer rovni
premog pripravimo za končnega porabnika TEŠ. Iz premoga najprej odstranimo kovinske tujke in les,
nato ga v drobilnikih zdrobimo na granulacijo 0 do 35 mm. Obdelava premoga poteka po dveh enakovrednih linijah z največjo kapaciteto 1.000 t/h. Poleg naprav, kot so dodajalniki, sita, magnetni izločevalci, transporterji in detektorji kovin, sta v tem procesu ključnega pomena udarna drobilnika z oznako
U-315 in U-316, saj skoznju potuje ves premog, ki ga pridobimo v Premogovniku Velenje. Po 28 letih
delovanja in 120 milijonih ton zdrobljenega premoga sta bila oba že močno dotrajana. Zaradi zahtevnega finančnega položaja, v katerem je Premogovnik Velenje, smo oktobra letos generalno obnovili le
enega od obeh drobilnikov, drugi na obnovo še čaka.

Pregled skozi bližnjo
zgodovino
S prenehanjem delovanja izvoznega stroja Dominion leta 1989 ter z
odstranitvijo jaška Preloge in stare
Klasirnice Preloge je postal izvoz
Pesje edina naprava za transport
rovnega premoga na površino. Stara
drobilnica v Pesju je imela premajhno
zmogljivost, zato smo v letu 1984 začeli z gradnjo nadomestne drobilnice
in klasirnice, ki je začela poskusno
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obratovati leta 1987. Obratovalno
dovoljenje smo pridobili leta 1989.
Objekti klasirnice so bili zgrajeni
za pripravo različnih asortimentov
premoga, glede potreb odjemalcev
na trgu. Za drobljenje premoga sta
bila vgrajena dva enaka drobilnika
tipa UG 91 (udarni granulator), v
tehnološki shemi označena kot U-315
in U-316. Gre za razmeroma veliki
napravi, saj ju poganja elektromotor
moči 1MW.

Nova okoljska uredba ob
koncu devetdesetih
V devetdesetih letih minulega stoletja
se je potreba trga po debelih vrstah
premoga močno zmanjšala, tako da je
v letu 2000 znašala le še 1 % naše proizvodnje. K temu je prispevala predvsem »Uredba o emisiji škodljivih
snovi v zrak iz kurilnih naprav«, ki v
malih kurilnih napravah prepoveduje
kuriti premog, brikete iz premoga ali
koks, pri katerih vsebnost skupnega

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Po 28 letih delovanja sta bila oba udarna drobilnika premoga že močno dotrajana in potrebna obnove. (foto: Slavko Gros)

žvepla presega 0,7 g/MJ. Če koncentracija žveplovih oksidov presega
mejne vrednosti, je obvezno trajno
čiščenje dimnih plinov.« Zaradi padca prodaje debelih vrst premoga je
postala funkcionalnost sekundarnega
dela DIK ekonomsko neupravičena.

Novi objekt 301 namesto
(pre)velikega 300

pravo s posodami – skipom. Ocenjeno je bilo, da bosta drobilnika svojo
vlogo odigrala do konca leta 2016, ko
naj bi z obratovanjem začeli v nadomestnih objektih NOP II. Z zaustavitvijo gradnje jaška NOP II je generalni remont drobilnika postal nuja, saj
bi zagotavljanje ustrezne granulacije
premoga za kupca z drobilnikoma v

zdajšnjem stanju postalo nemogoče.
Slabo stanje drobilnikov se je še povečalo ob težavah na odkopih v jami,
ko je iz jame prihajal zelo razmočen
premog, ki je povzročal zabijanje
drobilcev in posledično zastoje v
proizvodnji, poleg tega pa tudi nekaj
reklamacij kupca.

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije smo v letu 2002 na severni
strani objekta 200 začeli graditi objekt
301 ter podzemni tunel, ki povezuje
objekt 301 z odvozom v bunker B-3.
V objekt 301 sta bila prestavljena drobilnika UG 91 iz objekta 300. Od leta
2000 je tako naš edini produkt lignit
granulacije do 35 mm, ki ga v zadnjem obdobju prodajamo edinemu
kupcu TEŠ. Od leta 1987 do danes sta
drobilnika v nenehni uporabi in sta
glede na proizvodnjo v tem obdobju
zdrobila približno vsak po 60 milijonov ton premoga.

Jašek NOP II ne bo izvozni
Glede na načrtovano izgradnjo jaška
NOP II in preusmeritev transporta
premoga na vertikalno izvozno na-

Za remont smo porabili 51 dnin oz. 408 delovnih ur. (foto: Slavko Gros)
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Drobilnica premoga (foto: Slavko Gros)

v treh izmenah. V danih razmerah
in ob zagotavljanju zadostnih količin
premoga za TEŠ smo morali remont
zelo skrbno načrtovati. Veliko energije in dogovarjanj je bilo potrebno
z dobaviteljem glede roka dostave
novega rotorja do 5. oktobra 2015.
Čeprav rotorja še ni bilo v Velenju,
smo z remontom začeli v soboto, 3.
oktobra.

Tehnološki potek
remonta drobilnika U-315
Prvi dan: Izvedli smo demontažo odmetalnega dela dozirnega transporterja, vseh zaščit, pogonskega jermena,
vztrajnikov in zgornjega dela ohišja.
Sledila je izgradnja rotorja, pogonske
jermenice in vztrajnika. To so bila
zelo zahtevna dela, predvsem zaradi
velikih mas – teža zgornjega dela
ohišja je 17,5 tone, teža rotorja z jermenicami približno 19 ton. Poleg tega
je bilo treba paziti, da se ne poškoduje
katera od jermenic, ker rezervnih ni.
Novi rotor v drobilniku pred obnovo in po njej. (foto: Slavko Gros)

Nujna menjava rotorskega
drobilnika
Rotorski del drobilnika je bil obrabljen do kritične meje, zato je bila
ogrožena obratovalna zanesljivost
naprave in posledično nezmožnost
zagotavljanja ustrezne granulacije za
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odjemalca TEŠ. Potreba po obnovi je
bila neizogibna. Remont je bil načrtovan že v juniju 2015, a smo ga morali
prestaviti na kasnejši čas, saj dobavitelj zaradi zahtevnosti izdelave rotorja
le- tega ni mogel dostaviti prej. Za
remont smo načrtovali tri delovne dni

Drugi dan: Potekala je izgradnja
starih izrabljenih sejalnih rešetk in
nosilcev z vodili rešetk. V spodjem
odmetalnem delu drobilnika smo
zamenjali izrabljene obložne plošče.
Tretji dan: Točno ob dogovorjeni uri
(9.00) je dobavitelj pripeljal nov rotor
z vgrajenimi kladivi. Po razkladanju
(teža novega rotorja ima 14,5 tone)
smo opravili kontrolne meritve toleranc in dimenzij gredi. Sledila je montaža novih ležajev. Izvedba ležajev je z

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Igor Klinc, rudarski poslovodja OUTN: »Z izvedenim
remontom drobilnika U-315
v Drobilnici in klasirnici Pesje
smo naredili velik korak k izboljšanju obratovalne zanesljivosti postrojenja. Ob dejstvu,
da kompleks glavnega izvoza
Pesje in DIK Pesje ostaja edini
način transporta in obdelave
premoga, bo potrebnih še
več podobnih vzdrževalnih
posegov večjega obsega na
celotnem postrojenju.«
nasadnimi pušami, kar pomeni, da je
pri tem treba biti pazljiv na nasadno
mero, ker je v aksialni smeri samo
8 mm manevrirnega prostora. V
primeru napake ležaja ni več možno
prestavljati brez posledic poškodbe
(cena ležaja je približno 5.000 evrov).
Po montaži ležajev smo vgradili rotor

Štefan Miheljak, strojni
poslovodja OUTN: »Ob tej
priložnosti se zahvaljujem
vsem sodelujočim pri remontu
za požrtvovalnost in izkazano
pripadnost podjetju. V izjemno kratkem času smo opravili izjemno zahtevni remont,
ki bo omogočal zanesljivo
delovanje objektov DIK Pesje.«
in opravili vse nastavitve. Sledila je
montaža jermenice in vztrajnika.
Četrti dan: Izvedli smo menjavo
izrabljenih obložnih plošč in montažo
zgornjega dela ohišja.
Peti dan: Opravili smo servisni
pregled in menjavo masti v ležajih
predležja ter centriranje jermenskega
prenosa, montažo zaščit in varnostno
signalnih naprav. Opravljen je bil
preizkusni zagon. Stanje obratovalnih
parametrov je bilo v redu.

Slavko Gros, strojni tehnolog:
»Zaradi obrabe sestavnih
delov drobilnika je bila nujno
potrebna menjava celotnega
rotorja drobilnika z udarnimi
kladivi (njegova skupna masa
je 14.500 kg), nosilcev rešetk
z nosilnimi konzolami in
rešetk drobilnika. Za remont
smo porabili 51 dnin oz. 408
delovnih ur.«
V četrtek, 8. 10. 2015, smo z
drobilnikom poskusno obratovali 4
ure – vibracije, temperature ležajev in
tek jermena so bili v mejah normale.
Za nas je to pomenilo uspešen konec
remonta brez zastojev proizvodnje na
odkopu.
Igor Klinc,
Štefan Miheljak,
Slavko Gros
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Premogovnik prodaja tudi
poslovni delež v družbi PLP
Skupina Premogovnik Velenje je že pred časom zagnala proces javnega zbiranja ponudb z naslova
dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja. Postopki dezinvestiranja so v polnem teku,
imamo kar nekaj zavezujočih ponudb s strani potencialnih kupcev za Hotel Barbara v Fiesi, Center starejših Zimzelen v Topolšici in dejavnost družbe Gost, s katerimi pa se še pogajamo. Proces
odprodaje Hotela Oleander v Strunjanu, Vile Široko v Šoštanju in poslovnega prostora Šmartno ob
Paki še teče. Premogovnik Velenje je 25. septembra v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavil tudi razpis za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi PLP, ki se
izteče 20. novembra 2015.

foto: Diana Janežič

Premogovnik Velenje je v dogovoru
z družbenikoma podjetjem Bell in
Poštno banko Slovenije objavil javno
povabilo k zbiranju ponudb za prodajo 100-odstotnega deleža družbe
PLP. Velenjski Premogovnik ima v
podjetju 26-odstotni delež, druga dva
družbenika pa vsak po 37-odstotni
poslovni delež. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani
družbe na naslovu http://www.rlv.
si/si/1419. Dodatne informacije na
naslovu robert.kozar@rlv.si.

program jamskih opažev, gradbeni in
konstrukcijski les, pragovi in proizvodnja lesne biomase. Deluje tako
na slovenskem kot na drugih trgih
Evropske unije in nekdanje Jugoslavije.

Družba PLP je bila ustanovljena leta
1991 z namenom, da oskrbuje Premogovnik Velenje z vsemi potrebnimi lesnimi izdelki. Spada v delovno
intenzivno panogo in v celoti deluje
na primarni predelavi lesa, kot so

Vsako dokončno odprodajo mora
potrditi Nadzorni svet Premogovnika
Velenje na podlagi transparentno
prikazanega postopka s strani Uprave
družbe in ponudb s trga. Ključni cilj,
ki mu sledimo pri dezinvestiranju, je,
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Vsi podatki za poslovno nepotrebno premoženje, ki je predvideno za
dezinvestiranje, so bili – ali še bodo
– postopoma objavljeni v Uradnem
listu RS, na spletnih straneh družbe
Premogovnik Velenje in na nekaterih
mednarodnih portalih.

da se zaščiti interes družbe in da ne
razprodajamo premoženja pod realno
tržno ceno, hkrati pa iščemo strateško naravnanega investitorja, ki bo
dejavnost razvijal naprej.
Za prodajo predvidene nepremičnine družb v Skupini
Premogovnik Velenje so še
Restavracija Jezero, Bela dvorana, upravna zgradba Gost,
Steklena direkcija in zemljišča.
Za prodajo je predvidena tudi
družba RGP ter vsi lastniški
deleži, ki jih ima Premogovnik
Velenje še v družbah Sipoteh,
Karbon in Erico.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Pametna električna omrežja
tudi v Premogovniku Velenje
Premogovnik Velenje je v okviru izvajanja mednarodnega projekta »Pametna električna omrežja
v premogovnikih (Mining Smart Electrical Grids)« 14. in 15. oktobra 2015 gostil koordinacijsko
srečanje članov projektnega konzorcija. Konzorcij, v katerem Premogovnik Velenje sodeluje kot
partner, je leta 2012 prijavil na razpis Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (RFCS) projekt
»Pametna električna omrežja v premogovnikih (Mining Smarrt Electrical Grids)«, s kratico M-SMARTGRID. Projekt, ki je bil izbran za sofinanciranje, teče od julija 2013 in bo trajal tri leta.

V sredo, 14. oktobra, je potekalo srečanje na Golteh, kjer so člani projektnega konzorcija predstavili dosedanje delo in rezultate na projektu ter se dogovorili za nadaljnje dejavnosti. (foto: mag. Boštjan Škarja)

Partnerji v projektu so premogovniki,
proizvajalci tehnološke opreme in
raziskovalne ustanove iz petih držav
Evropske unije (Nemčije, Španije,
Poljske, Velike Britanije in Slovenije).
Vrednost celotnega projekta je 2,8
milijona evrov. Delež Premogovnika
Velenje je 178.000 evrov. Cilj projekta
M-SMARTGRID je uvedba pametnih
električnih omrežij v premogovnikih.
»V okviru projekta je predviden
razvoj modela električnega omrežja,
ki bo upošteval lokalne zakonske
zahteve, tarifne sisteme, cenovno politiko in druge specifične zahteve,« je
povedal vodja projekta v Premogovniku Velenje mag. Boštjan Škarja.

»V okviru projekta bodo razviti tudi
senzorji in aktuatorji, ki bodo omogočali popoln nadzor nad jamskimi
električnimi omrežji in upravljanje
z njimi. Del raziskav v projektu bo
namenjen tudi preučitvi možnosti
napajanja oddaljenih jamskih predelov preko izdelanih jamskih vrtin in s
tem racionalizaciji jamskega električnega omrežja.
Premogovnik Velenje je v okviru izvajanja projekta in v skladu s
pogodbo (Grant Agreement) gostil
dvodnevno koordinacijsko srečanje.
V sredo, 14. oktobra, je potekalo
srečanje na Golteh, kjer so člani
projektnega konzorcija predstavili

dosedanje delo in rezultate na projektu ter se dogovorili za nadaljnje
dejavnosti, v četrtek, 15. oktobra, pa
so si ogledali jamo Premogovnika
Velenje. Še posebej so bili navdušeni
nad Velenjsko odkopno metodo, ki
jim je bila predstavljena v sredo na
Golteh, na odkopu k. –80/B pa so si
lahko ogledali, kako deluje v praksi.
Slobodan Mrkonjić
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Taktična vaja v skladišču Premogovnika Velenje je bila uspešna po zaslugi vseh sodelujočih. (foto: Metka Marić)

Da ne bi zagorelo in bolelo
Mesec požarne varnosti je bil za vse gasilce širom Slovenije verjetno precej aktiven mesec. Pri tem
niso zaostali niti gasilci Premogovnika Velenje, ki so se različnih dejavnosti lotevali ves mesec. Vse
so dobro izpeljali, kar je odraz priprav čez vse leto. In čeprav se leto počasi izteka, to ne pomeni,
da bodo v zadnjih mesecih počivali, ampak bodo v duhu prostovoljstva in pomoči človeku svoje
naloge izpeljali tudi v prihodnje.
Gasilci s svojim neutrudnim in
vestnim delom ter predanostjo dan za
dnem skrbijo, da je življenje vseh nas
bolj prijetno, kakovostno, predvsem pa
varno. Skrb za varnost in reševanje življenj pa nista edini vrlini, ki ju gasilci
imajo. Prostovoljna gasilska društva so
že od nekdaj kolesje družabnega dogajanja in vzbujajo občutek pripadnosti.
Te vrline gojijo tudi člani Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva
Premogovnika Velenje (PIGD PV), ki
so bili v oktobru, mesecu požarne varnosti še posebej dejavni. V nedeljo, 4.
oktobra, se je desetina B na Mestnem
stadionu Velenje udeležila regijskega
tekmovanja članov in starejših gasilcev
Savinjsko-Šaleške regije.

12

Tudi v Mesarstvu Poznič v Pesju je na srečo šlo »le« za vajo. (foto: Nataša Camlek)

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Dobro sodelovanje med posameznimi društvi in zdravstveno ustanovo je lahko življenjskega pomena. (foto: Metka Marić)

Operativno obarvan
oktober
Da je bil oktober še posebej operativno obarvan, so poskrbeli s kar nekaj
vajami. Prva je bila nenapovedana
in se je zgodila v petek, 2. oktobra,
v sodelovanju s PGD (Prostovoljno gasilsko društvo) Škale in PGD
Velenje na kmetiji Kovač, Konovo pri
Velenju.
Tako kot vsa leta do zdaj so izvedli
tudi taktično gasilsko vajo, ki je bila
v četrtek, 15. oktobra. Poleg njih so v
vaji sodelovali še člani PGD Velenje.
Predpostavka vaje je bil izbruh požara v skladišču Premogovnika.
V soboto, 24. oktobra, so se sirene
ponovno oglasile. Skupaj s člani PGD
Škale so pohiteli v Vulkanizerstvo in
avtopralnico Živic v Škale pri Velenju,
kjer je zagorelo v tamkajšnji delavnici
na napravi za centriranje pnevmatik.
Zadnja vaja je bila izvedena v Pesju,
v Mesarstvu Poznič. Zagorelo je v torek, 27. oktobra, v tamkajšnji kuhinji.
Naši gasilci so tokrat združili moči s
PGD Pesje in PGD Velenje.

Z roko v roki
Z roko v roki pa sodelujejo tudi
pri ozaveščanju širše javnosti glede
varnosti. Skupaj z drugimi enotami
zaščite in reševanja v Mestni občini
Velenje so se v soboto, 17. oktobra,
predstavili na Titovem trgu. Njihove
naloge so bile praktični prikaz gasilskega vozila s cisterno ter delovanje
armatur za izdelavo pene, pomen in
uporaba gasilne pene pri gašenju ter
nanašanje pene na požarišče.

Biti gasilec pomeni, da si ta hip običajen človek, že trenutek kasneje, ko
se oglasi pozivnik ali zazvoni telefon,
pa se je treba spoprijeti z ognjenimi
zublji, deročim hudournikom ali podrtimi drevesi. Za to je treba imeti srce
in pogum. Tega pa gasilcem našega
društva zagotovo ne manjka. In ker
niso dejavni samo en mesec na leto,
temveč njihova dejavnost traja čez
vse leto, jim tudi v prihodnje kličemo
»srečno« in »na pomoč«.
Metka Marić

Prikaza nanašanja gasilne pene na požarišče so se še posebej razveselili otroci.
(foto: Metka Marić)
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Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – ZPIZ-2B
V zadnjem času se na sindikat SPESS Premogovnika Velenje obrača kar nekaj sodelavcev in njegovih članov z vprašanji o spremembah zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko področje. Veliko
je ugibanj, strahov in tudi nepreverjenih informacij. Sindikat SPESS se je odločil, da poda zaposlenim nekaj informacij. Čeprav moram poudariti, da tudi mi še nimamo razčiščenih vseh odgovorov
in še pridobivamo dodatna pojasnila. Prav tako še ni znana končna oblika sprejetega zakona, ki se
še vedno lahko spremeni pred sprejetjem v Državnem zboru RS. Skladno s sprejetjem ZPIZ-2B bo
prišlo tudi do uskladitve Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.
ZPIZ-2B bo po sklepu Vlade Republike Slovenije obravnavan in sprejet
po skrajšanem postopku. Uredil bo
področje dvojnega statusa v povezavi z določbami Zakona o matični
evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki omogočajo ohranjanje dvojnega statusa za
upokojence, ki so uveljavljali izvzem
iz zavarovanja po zakonodaji, ki je
bila v veljavi do 31. 12. 2012. V primeru, da ne bi prišlo do spremembe
zakona, bi te osebe lahko to dejavnost
opravljale še do 31. 12. 2015, potem
pa bi se morale vključiti v obvezno
zavarovanje ali pa za prejemanje
pokojnine prenehati opravljati samostojno dejavnost.
Prav tako so se v okviru poklicnega
zavarovanja pojavljale težave pri
uveljavljanju pravic do poklicne pokojnine zaradi nezadostnosti sredstev,
zbranih na osebnih računih manjšega
števila zavarovancev. Verjetno nas
vse skupaj bolj zanimajo spremembe
na področju poklicnega zavarovanja
in upokojevanja. V glavnem gre za
spremembe, ki bodo omogočale izplačevanje poklicnih pokojnin tistim
posameznikom, ki imajo iz zakona
zagotovljeno pravico, nimajo pa dovolj sredstev na računu. Z ustanovitvijo solidarnostnega sklada v okviru
SODPZ bi sredstva, ki so bila do zdaj
namenjena za druge namene, uporabili za izplačevanje razlike do polne
poklicne pokojnine posameznikom,
ki nimajo dovolj sredstev.
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Kaj to pomeni za nas kot
člane SODPZ?
Za oblikovanje solidarnostnega
sklada se bosta uporabila del donosa
SODPZ ter del enkratnega izplačila
sredstev. Solidarnostni sklad naj bi bil
do višine 2 % vrednosti SODPZ.
Predlagano je, da bodo tisti, ki bodo
želeli sredstva na svojem računu
dvigniti v enkratnem znesku, v
solidarnostni sklad vplačali v zakonu predvidenih 10 % sredstev. Če
bodo sredstva iz SODPZ prenesli v
sklad PDPZ in si dogovorili rento, v
solidarnostni sklad ne bodo dali nič.
Prav tako sta predlagana tako dvig
najnižje poklicne pokojnine kakor
tudi omejitev najvišje poklicne pokojnine. To pomeni, da je odmerjena
najnižja poklicna pokojnina lahko
najmanj v višini, ki bi jo zavarovanec
prejel v obveznem pokojninskem
zavarovanju za 40 let pokojninske
dobe, povečana za sredstva prispevka
za zdravstveno zavarovanje. Najvišja
poklicna pokojnina je lahko v višini
starostne pokojnine, odmerjene od
najvišje pokojninske osnove, povečane za sredstva prispevka za zdravstveno zavarovanje.
V praksi kombinacija štetja delovne
dobe s povečanjem in dodane dobe
prinese, da nekateri ne bodo porabili
vseh sredstev na računu. Neporabljena sredstva, ki se ne bodo porabila za
obračun poklicnih pokojnin, bodo
ostala na računu zavarovanca pri
KAD-u. Ta sredstva se v primeru

zavarovančeve smrti v času prejemanja poklicne pokojnine dedujejo. Prav
tako jih bo možno dvigniti v enkratnem znesku (z vsemi minusi: stroški
dviga, dohodnina ter 10 % v solidarnostni sklad) ali pa prenesti v PDPZ
in si iz tega dogovoriti rento.
Glede drugih pogojev poklicnega
upokojevanja (pokojninska doba,
starostne lestvice) ni sprememb.
Predlagana je tudi sprememba
glede komisije za ugotavljanje
delovnih mest, za katera velja
obvezna vključitev v ODPZ.
Vse nekdanje komisije niso
delovale sprotno, imamo zelo
nepregleden seznam. Predvidevamo tudi, da bodo poskusili izločiti nekatera delovna
mesta, ki ne bodo izpolnjevala
določenih pogojev.

Vsekakor spremljamo dogajanje
in bomo v fazi sprejemanja zakona
po potrebi tudi vlagali amandmaje.
Zavedati pa se moramo, da je delodajalec dolžan vplačevati sredstva na
naš račun in pričakuje, da se bomo
ob izpolnitvi pogojev umaknili s
trga dela. Ta sredstva na računu niso
namenjena za enkratni dvig in s tega
vidika bodo enkratni dvigi opravičeno dodatno sankcionirani.
Srečno!
Ferdinand Žerak

PODJETJE SMO LJUDJE

Sindikat SDRES reprezentativen
Na podlagi včlanitve sindikata SDRES v Slovensko zvezo sindikatov – Alternativa je ta z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 29. 9. 2015 pridobila reprezentativnost v dejavnosti rudarstva. Iz odločbe o reprezentativnosti je razvidno, da je v dejavnosti rudarstva reprezentativen tudi SDRES.
Spoštovani sodelavci v Skupini PV.
Ob ustanovitvi sindikata delavcev
SDRES smo se zavedali, da nam brez
močne volje sodelavcev in želje po
spremembah, ne bo uspelo. Zato se
zahvaljujemo vsem zaposlenim, ki
ste nam izkazali svoje zaupanje z včla-

nitvijo v neodvisni sindikat delavcev,
nas v tako velikem številu podprli in
pokazali, da skupaj z nami verjamete,
da smo na pravi poti. Prihodnost
sindikata in s tem delavcev pa ni
odvisna le od reprezentativnosti in
vodstva sindikata, temveč od volje

članstva in od tega, v kolikšni meri bo
posamezni delavec uveljavljal pravice,
ki so mu dane. Hrbtenica sindikatov
je organiziranost delavcev. Naloge, ki
nas čakajo, smo prevzeli s ponosom
in odgovornostjo.
Hvala in srečno!

Podpisan aneks št. 5 h Kolektivni
pogodbi premogovništva Slovenije
Na podlagi 11. člena Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (KPPS) je Energetska zbornica Slovenije
(EZS) kot predstavnik delodajalcev s predstavniki delojemalcev Sindikatom delavcev energetike Slovenije (SDE
Slovenije), Sindikatom pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS) in Sindikatom delavcev rudarstva in
energetike Slovenije (SDRES) sklenila aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, s katerim so
pristojni organi vseh strank KPPS sprejeli odločitev, da soglašajo z vstopom SDRES v pogodbo.
Vse pogodbene stranke se s podpisanim aneksom strinjajo, da je poleg dosedanjih strank nova pogodbena stranka na strani predstavnikov delojemalcev v KPPS sindikat SDRES, ki s tem prevzema vse pravice in obveznosti, ki
jih ima kot pogodbena stranka po KPPS.

Nadgradnja sistema registracije
prisotnosti zaposlenih v jami
S 5. oktobrom 2015 smo v Premogovniku Velenje začeli izvajati nadgradnjo sistema registracije
prisotnosti zaposlenih v jami Premogovnika Velenje. Cilj nadgradnje je zagotoviti natančno evidenco prisotnosti zaposlenih v jami. Nadgrajeni sistem zazna začetek prisotnosti zaposlenega v
jami z njegovim izhodom iz jamskega dvigala. Za uspešno registracijo je poleg samodejne zaznave pri jamskem dvigalu potrebna tudi ustrezna registracija na registratorjih v jami.
Za delovanje sistema je poleg namenske programske opreme potreben
tudi ustrezen identifikator (RFID-značka), ki je vgrajen v zaščitno čelado zaposlenega in enolično določa
zaposlenega. Antenski del skupaj s
čitalnikom, ki je nameščen v okolici
jamskega dvigala, poskrbi za samodejno branje vseh RFID-značk, ki so
v dometu anten. Vsa vgrajena oprema
je certificirana in skladna z vsemi
potrebnimi standardi.
Izredna vgradnja značk za označitev
zaščitnih čelad je potekala od 5. do

31. oktobra po razporedu in navodilih, ki so bili objavljeni v obratih.
Za redno zamenjavo čelad skladno
z navodili za uporabo in preglede
delovnih zaščitnih čelad je odgovoren delavec. Menjava čelad poteka
po ustaljeni poti preko zaščitnih
sredstev, kjer delavec že dobi vgrajeno značko. Vsakršno odstranjevanje
ali namerno poškodovanje vgrajene
opreme je kršitev delovnih obveznosti
in bo sankcionirano.
Zaposleni lahko dnevno preverjajo
delovanje sistema preko informa-

cijske točke, kjer lahko preverijo
svoje registracije za izbrano obdobje.
Vpogled v svoje podatke je mogoč s
kombinacijo prijave z delovno izkaznico oz. značko v čeladi ter vnosom
osebne identifikacijske kode.
Po testnem obdobju, s katerim bo
preverjeno delovanje celotnega
sistema registracije in bodo odpravljene morebitne pomanjkljivosti, bo
nadgrajeni sistem po objavljenem
službenem nalogu osnova za izračun
jamskega dodatka.
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Moja kariera bo v rudarskem
poklicu
V nekaj prihodnjih številkah časopisa Rudar bomo prikazali pomembnost poklicev v rudarstvu,
možnosti osnovnega in nadaljnjega izobraževanja, možnosti zaposlitve in ustvarjanje kariere v
rudarskih in sorodnih panogah.
Že v letu 2008 je bil prenovljen celoten
nabor rudarskih poklicev. Nastali so
poklici geostrojnik rudar, geotehnik
in okoljevarstveni tehnik za redne
dijake. Za odrasle so odprte možnosti
izobraževanja, poleg naštetih, še za
geotehnika na površinskih kopih,
geotehničnega laboranta, pirotehnika, bogatilca mineralnih surovin in
druge. V zadnjih sedmih letih je čez
kožo skočilo veliko mladih geostrojnikov rudarjev in geotehnikov. Poklica
sta se prijela in nekdanji dijaki odlično
opravljajo svoje delo ali pa se šolajo
naprej. Ni malo inženirjev in diplomiranih inženirjev, ki so izšli iz poklica
geotehnik in uspešno končali študij,
marsikdo tudi na popolnoma drugi
smeri.
Klasično rudarstvo v Sloveniji počasi
upada, vendar ne tako hitro, da ne bi
več potrebovali rudarskih poklicev. Pojavljajo se nove veje, smeri in možnosti
vključevanja rudarskega znanja v druge
panoge, ki se vse pogosteje povezujejo
z geologijo, geodezijo, geotehnologijo, geotehniko in gradbeništvom.
Zavedati se moramo, da je v Sloveniji,
poleg premogovništva, več kot 250 površinskih kopov, v katerih pridobivamo
mineralne surovine vseh vrst – tehnični in okrasni kamen za kamnoseštvo,
prod, pesek, mivko, gramoz, kredo,
keramičarsko glino, kremenčev pesek,
lapor za cement in apnenec za apneno
moko ter apno itd. Vse bolj se odpirajo
dela pri gradnji predorov in cest. Ko
se bo začela gradnja avtocestne povezave med Koroško in Savinjsko dolino,
kar bo kmalu, in tudi drugi železniški
tir proti Kopru, se bo povpraševanje po
rudarskih poklicih izjemno povečalo.
Če ne bomo imeli svojih kadrov, bodo
ta dela pač dobili drugi, kar bi bila za
nas nepopravljiva škoda.
Zanimanje za poklice v rudarstvu iz
leta v leto niha, saj je vezano na niz
dejavnikov. Med njimi prevladujejo
vitalnost našega edinega premo-
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govnika, medijski vplivi, štipendije,
možnosti nadaljnjega izobraževanja,
najpomembnejše pa je zaposlovanje
po končanem izobraževanju. Marsikomu preprečujejo izobraževanje tudi
stroge zdravstvene zahteve za delo
v jami, kar je seveda ozko povezano
s posebnostjo sedanjega izobraževanja za poklica geostrojnik rudar ali
geotehnik, saj se dijaki danes izobražujejo teoretično in še posebej praktično
izključno za potrebe podzemnega
rudarjenja – po izkušnjah so večinoma
zdravi. Seveda današnji rudar ne dela
več s krampom in kroco. Stroji so dovršeno mehanizirani, večino upravljata
elektronika in avtomatika, računalniška znanja so nepogrešljiva.
Kadar so razmere ugodne, imamo
veliko mladih kandidatov za rudarske poklice, v slabših razmerah pa
zanimanje upade, kar ni najbolje. Tisti,
ki se danes izobražujejo za rudarski
poklic, ko štejemo leta »suhih krav«,
bodo ravno končali šolanje, ko se bo
položaj bistveno izboljšal in jih čakata
lepa prihodnost ter kariera. V vsakem
primeru je izobraževanje za geostrojnika rudarja ali geotehnika ugodno.
Poleg brezplačnih učbenikov, prevoza
na prakso, jamskega dodatka, morda
tudi kadrovske štipendije razmeroma v
kratkem času vsi naši dijaki dobijo zaposlitev. Delajo na kar dobro plačanih
mestih in imajo možnosti kariernega
napredovanja znotraj podjetij ter nadaljnjega izobraževanja ob delu.
Slovensko gospodarstvo nedvomno
potrebuje rudarske in njemu podobne
profile, saj se s podaljševanjem življenjske dobe premogovnikov, večanjem
števila površinskih kopov, intenzivno
gradnjo predorov, obnovo železnic,
vzponom pirotehnične, geotehnične
in geovrtalne dejavnosti veča potreba
po teh kadrih. Zapiranje rudnikov
in ohranjanje nekaterih v muzejske
namene bo v prihodnosti zahtevalo
predvsem rudarsko izobražene kadre.

Že samo načrt velenjskega premogovnika, da bo aktivno deloval najmanj do
leta 2054, zahteva množico kadrov, ki
bodo sposobni premog odkopati ter
rudnik strokovno in ekonomsko, takrat
ko bo čas za to, tudi zapreti, kar pomeni delo vsaj do leta 2070. Tudi zasavski
premogovniki, ki ne odkopavajo več
premoga in so v zapiranju že dobrih
petnajst let, se srečujejo s pomanjkanjem strokovnih kadrov na vseh izobraževalnih ravneh. Zaloge premoga
in rud še zdaleč niso odkopane, tudi
jame niso pripravljene na zapiranje, da
ne pozabimo sanacije posledic rušnih
procesov na površini. Ne smemo prezreti vse bolj žugajoče energetske krize,
ki spet povzdiguje premog, kar lahko
pripelje do ponovnega odpiranja starih
premogovnih in drugih rudnih zalog.
Če ne bomo imeli ustreznega kadra, to
vsekakor ne bo mogoče.
Dejstvo, da veliko geostrojnikov
rudarjev in geotehnikov že danes dela na površinskih kopih, v
kamnolomih, pri cestogradnjah,
obnovi železnic, nizkih gradnjah,
geomehanskih,predorogradbenih
in geotehnoloških delih, predstavlja
veliko prilagoditev poklica in njegovo
razširitev na dodatna znanja zunaj klasičnega rudarstva. Vse to ponuja velik
nabor zaposlitve v različnih panogah.
Upoštevati je treba, da je tudi srednja
geološka šola že zdavnaj ugasnila,
prav tako tudi sorodna rudarska šola v
Zagorju ob Savi, potrebe po rudarskih
ali vsaj sorodno izobraženih kadrih pa
so velike. Poklic v rudarstvu še vedno
pomeni zavest, solidarnost, tovarištvo,
marsikatero ugodnost in tudi osebno
zadovoljstvo. Ne poznam nikogar, ki
bi se odločil za kariero v rudarskem
poklicu, pa ga ne bi rad opravljal.
Prihodnjič bomo podrobneje predstavili poklic geostrojnik rudar, posebnosti izobraževanja, možnosti zaposlitve in graditve poklicne kariere.
doc. dr. Boris Salobir

PODJETJE SMO LJUDJE

Povečajte varnost svoje družine z
mobilno aplikacijo iHELP
kritičnih zdravstvenih stanj. Aplikacijo, ki ponuja varnost doma, na poti
in v tujini, lahko za zdaj naložite le
na pametne telefone, ki uporabljajo
operacijski sistem Android, kmalu pa
bo delovala tudi na operacijskih sistemih iOS, ki jih uporabljajo pametni
telefoni iPhone.

Brezplačna mobilna aplikacija iHELP
je namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru nujnih zdravstvenih
stanj. Z aplikacijo lahko pomagamo
tako sebi kot tudi drugim v primeru
nenadnega srčnega zastoja ali drugih

iHELP je veliko več kot le aplikacija,
je družbeno odgovorno gibanje, ki
si prizadeva za večjo varnost vseh
prebivalcev Slovenije. Tako imenovano srčno poslanstvo uresničuje
preko svojih dodatnih dejavnostih,
kot so: popis defibrilatorjev, graditev
varnostne mreže, izobraževanja o
TPO in uporabi defibrilatorja, širjenje
srčne ideje med podjetji, lokalnimi
skupnostmi itd.

Mobilna aplikacija iHELP
je namenjena reševalcem in
prvim posredovalcem, ki že
imajo izkušnje na področju
reševanja in bodo skrbeli za
dežurstvo na območju, kjer so
prisotni; starejšim, ki imajo
težave z zdravjem, so sami
doma, želijo večjo varnost in
ljudem, ki so preživeli srčni
zastoj; družinam in mladim
mamicam, ki želijo imeti večjo
varnost doma, na poti in v
tujini.
Več o projektu si lahko preberete na
spletni strani www.ihelp.si.

Dobrodelni nogometni turnir
za varovance VDC Saša
V soboto, 24. 10. 2015, dopoldne je NK Rudar organiziral dobrodelni nogometni turnir,
čigar izkupiček je bil v celoti namenjen VDC Saša, enoti Ježek v Velenju.
Velenje (0 : 3), za 3. mesto – Šaleški študentski klub in
veterani NK Rudar (0 : 1) in v finalu UO NK Rudar
in trenerji NK Rudar (1 : 4). Prvo mesto so osvojili trenerji NK Rudar, drugo mesto je osvojila ekipa
Upravnega odbora Rudar in tretje veterani NK Rudar.
Tudi ekipa iz VDC Saša je odigrala dve tekmi in v obeh
so nasprotnika premagali.

Turnirja so se udeležile ekipe: trenerji NK Rudar, navijači Rudarja Velenjski knapi, Šaleški študentski klub,
Upravni odbor NK Rudar, ekipa ŽNK Rudar Škale,
ekipa MO Velenje in veterani NK Rudar.
Igrali so po sistemu vsak z vsakim. V končnici turnirja
so se pomerili: za 5. mesto – navijači NK Rudar in MO

Pred začetkom prvenstvene nogometne tekme Rudar
– Koper je direktorica VDC Saša Darija Lesnjak iz rok
predsednika NK Rudar Mitje Kamenika prejela ček
v vrednosti 1.000 evrov, ki smo jih zbrali udeleženci
turnirja. Ob tem je prejela še darilo blagovne znamke
Joma, in sicer ček v vrednosti 500 evrov za športno
opremo, ki jo prodaja športna trgovina KNAP, za
varovance Ježka.
S tem so v NK Rudar vnovič dokazali, da znajo pomagati in da so poleg igranja nogometa tudi dobrodelni,
kar bodo negovali tudi v prihodnje.
Drago Kolar
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foto: Miran Beškovnik

Rajko Cevzar
»V slogi je moč!«
Rajko Cevzar je po srcu in duši strojnik. Kot strojni tehnik je že dobrih 25 let zaposlen v Premogovniku
Velenje. Njegovo osebno načelo pove, da je velik zagovornik skupinskega dela, ekipnega duha in
medsebojnega zaupanja. Na teh vrednotah pa temelji tudi naš premogovnik, ki je, kot sam pravi,
njegov drugi dom. Tako kot je ponosen na Premogovnik Velenje, je zelo ponosen tudi na domači
Šenbric in svojo družino, ki jo kljub napornemu delovniku in pomanjkanju časa vedno postavi na
prvo mesto. Zase pravi, da je vztrajen, odgovoren in zna prisluhniti dobrim idejam, kar mu je, kot
jamskemu nadzorniku najbrž v veliko pomoč pri razporejanju vsakdanjih opravil.
 Ali hranite kakšen poseben spo-

min na mlajša leta?
Na otroštvo imam kar nekaj lepih
spominov, a bi se našel tudi kakšen
manj prijeten. Otroštvo sem preživljal
s starejšo sestro in bratom. Za igro z
njima sem bil premajhen, zato sem
se družil z vrstniki v bližnji soseščini.
Lepe spomine imam tudi na doživetja,
ki so se pripetila v šolskih klopeh.
 Kakšen učenec ste bili?
Kot učenec v šoli nisem imel težav. Po
navadi sem ubral srednjo pot, ki se mi
je takrat zdela najboljša.
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 Kakšen poklic ste si želeli pri

desetih letih?
Moj oče je bil po poklicu strojnik –
»šloser«. V domači delavnici sva skupaj marsikaj ustvarjala. Najverjetneje
sem se tudi zato navdušil za poklic
strojnega tehnika. V zvezi s poklicem
nikoli nisem imel kakšnih drugih
želja. Starši so mi svetovali, se izučim
za električarja, vendar sem vztrajal pri
svoji želji, kar mi še danes ni žal.
 Kje ste zaposleni in kaj počnete?

Takoj po končanem šolanju leta 1989
sem se zaposlil v Premogovniku Vele-

nje, v Jamski strojni službi. Opravljam
dela in naloge nadzornika. Zadnja
leta sem bil pri vodovodu sever, od
letošnjega novembra pa sem na strojni
tretjini v jami Pesje.
 Kako bi predstavili svoje podjetje
v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je eden izmed
najrazvitejših premogovnikov na svetu
s podzemnim pridobivanjem premoga. Zaposlitev daje številnim prebivalcem Šaleške doline in širše, hkrati
pa skrbi za varnost in razvoj zaposlenih. Ponosen sem, da sem lahko del

NA OBISKU
kolektiva že 25 let in si prizadevam,
da delo opravljam odgovorno, vestno
in kakovostno. Premogovnik mi je
kot drugi dom, saj v njem preživim
veliko časa. V podjetju se spoprijemamo s težavami, za katere upam, da jih
bomo kmalu uspešno premagali, saj
smo kolektiv, ki se pri reševanju težav
optimalno angažira.
 Na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Glede na to, da delo opravljam v jami,
najprej pomislim in si želim, da bi delo
potekalo brez nezgod in da bi bilo čim
manj nepredvidenih in neželenih dogodkov. Temu prilagajamo tudi način
izvajanja dela, saj je varnost na prvem
mestu. A včasih je narava močnejša,
na kar žal ne moremo vplivati. Takrat
je zelo pomembno, da nas v veliki
meri spremlja tudi sreča.
 Na koga ali kaj se pri svojem delu
lahko najbolj zanesete?
Vsakdo se mora pri svojem delu najprej zanesti nase, kajti če se ne zaneseš
nase, se tudi drugi ne morejo nate.
Delo v jami je skupinsko, zato je zelo
pomembno, da je skupina usklajena
in da v njej prevlada medsebojno
zaupanje.
 Kaj najraje počnete v prostem
času?
Kar nekaj prostega časa posvetim urejanju hiše in njene okolice. Pozimi se
z družino rad odpravim na smučanje,
poleti pa na kakšen izlet v planine ali
na morje; tudi za kakšen tarok s prijatelji se najde čas. Vedno sem si želel
imeti težje motorno kolo. Ta želja se
mi je lani tudi uresničila. Zdaj si vzamem čas tudi za kakšno turno vožnjo,
na kateri se mi včasih pridruži žena.
 Kdo ali kaj vam v življenju največ
pomeni?
Največ mi pomeni družina. Uredili
smo si prijeten dom, v katerem se nam
je po očetovi smrti pridružila še moja
mama.
 Kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na izbrani fotografiji je moja družina – žena Helena, ki je zaposlena v
Premogovniku, in najina hči Nuša,
ki obiskuje zadnji letnik magistrskega študija matematike na Univerzi v
Ljubljani.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Naš dom je v prijetni mali vasici
Šenbric pri Velenju, kjer se prav lepo

Rajkova družina

počutim, tako da so se mi sanje že
uresničile.
 V kateri kulturni ali športni ustanovi vas lahko največkrat srečamo?
S hčerko Nušo sva velika ljubitelja
narodno-zabavne glasbe, zato pogosto
obiskujemo festivale tovrstne glasbe, koncerte in tudi veselice, če igra
kakšen dober ansambel.
 Katere so tri vaše dobre lastnosti?
Na to vprašanje bi najbolje odgovorili
tisti, s katerimi imam največ opravkov.
Kljub temu menim, da sem predvsem
vztrajen, odgovoren in znam prisluh-

niti dobrim idejam.
 Kaj bi spremenili pri sebi?
Na to vprašanje bi vam najbolje odgovorila moja žena (smeh). Prepričan
sem, da tudi jaz nisem popoln, zato bi
se zagotovo dalo še kaj izboljšati.
 Katero načelo vas spremlja skozi
življenje?
Veliko je dobrih načel, ki me spremljajo v življenju. Eno izmed pomembnejših je: »V slogi je moč.« Torej, če
skupina deluje homogeno, zastavljene
cilje zlahka dosežemo.
Slobodan Mrkonjić
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Končani rekonstrukcija in
dozidava Vile Rožle
Družba RGP je skupaj s partnerjem HTZ Velenje uspešno končala dela na objektu Vila Rožle. Dela
so se začela v aprilu letos, kljub težavam zaradi nepredvidljivih okoliščin, s katerimi smo se srečali
pri rekonstrukciji objekta, so bila dela končana pravočasno, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in objekt je bil predan naročniku.

Vila Rožle danes ...

Projekt je bil sofinanciran s strani
Evropske unije, Evropskega sklada za
regionalni razvoj v okviru programa
EE CULTURE (Energetska učinkovitost kulturne dediščine). Gre za
rekonstrukcijo in energetsko sanacijo
objekta, ki je varovan kot arhitekturna
dediščina. Zaradi tega je bilo treba
slediti projektnim zahtevam Zavoda za
varstvo kulturne dediščine.
Med rekonstrukcijo smo se na nekaterih segmentih srečali s precej dotrajanim stanjem vitalnih delov objekta,
zato so bila za uspešno in pravočasno
dokončanje del potrebna dodatna dela
in precejšnja angažiranost vseh udeleženih v projektu. V sklopu zunanjih
ureditev je bilo treba izvesti tudi repliko tlaka iz betonskih plošč, kakršen je
bil v preteklosti izveden na tlakovanih
površinah Sončnega parka.
Objekt s kletno etažo, pritličjem in
mansardo zdaj razpolaga s približno
330 m2 uporabnih površin, na novo je
dozidana tudi nadstrešnica ob objektu
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... in pred obnovo

površine približno 60 m2. Objekt je naročnik dodelil v uporabo Medobčinski
zvezi prijateljev mladine Velenje.
Družba RGP je z uspešnim končanjem
projekta pridobila pomembno referenco na področju energetske sanacije

stavb, kjer se v obdobju 2014–2020
predvideva več investicij na stavbah
v državni in občinski lasti na podlagi
»Dolgoročne strategije za spodbujanje
naložb v energetsko prenovo stavb«.
mag. Marko Venta
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AquaVallis se predstavlja v
izložbi na vhodu v mesto
V petek, 25. 9. 2015, je svoja vrata v Velenju odprl Poslovni center Standard, kjer bodo svoje prostore dobili mladi podjetniki, ki bodi lahko najeli prostore, hkrati pa bo na voljo tudi »co-working«
prostor za vse tiste, ki svoje podjetje šele ustanavljajo. V centru bo deloval tudi Saša inkubator, ki
bo nudil podporo z različnih vidikov in področij, pomembnih pri delovanju podjetja.

Objekt je zasnovan tako, da nudi tudi
razstavno-izložbene prostore, kamor
je Mestna občina Velenje k stalni razstavi povabila perspektivne programe, s katerimi se naše okolje ponaša.

Veseli smo, da je med razstavljavce
povabila tudi enoto AquaVallis, ki
deluje v podjetju HTZ Velenje in se
ukvarja s filtracijo vode. V enem od
izložbenih oken bodo v prvih treh

mesecih na ogled filtrski vložki lastne
proizvodnje, mehanski filtrski vložki
in ohišja filtrskih vložkov.

Rudarski reševalci s helikopterjem v Mežico

40. srečanje Rudarskih reševalnih enot Slovenije ter Jamarske
reševalne službe Slovenije je bilo
9. oktobra v Mežici. Reševalna
akcija, ki je po navadi sestavni del
srečanja, je potekala v rovih nekdanjega rudnika svinca in cinka v

Mežici, ki jih zdaj uporabljajo za
podzemni turizem.
Premogovnik Velenje sta letos zastopali dve ekipi po pet reševalcev.
Prvo ekipo so sestavljali Jože Kimperk kot vodja ekipe ter člani Peter
Kolenc, Jože Jelen, Mitja Kamenik

in Boris Sotler. Vodja druge ekipe
je bil Aleksander Grudnik, člani
pa so bili Rolando Koren, Danijel
Šibanc, Marko Tajnik in Franci
Plevnik.
Prvo ekipo je iz Velenja na kraj nesreče pripeljal helikopter Slovenske
vojske. Ta je imela nalogo, da se
iz 8. obzorja odpravi po vpadniku Moring na 10. obzorje, kjer je
morala poiskati tri ponesrečene kolesarje, druga ekipa pa je pomagala
pri transportu dveh ponesrečenih
turističnih kolesarjev.
Obe ekipi sta nalogi uspešno opravili. Poleg naših ekip sta v reševalni
akciji sodelovali še ekipa reševalcev
iz Rudnika Trbovlje-Hrastnik v zapiranju in ekipa Jamarske reševalne
službe Slovenije.
Milko Verboten
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Zimzelen in Spominčica za
ozaveščanje o demenci
V juliju letos se je Center starejših Zimzelen včlanil v Spominčico, slovensko združenje za pomoč
pri demenci. Spominčica je prostovoljna, humanitarna, neprofitna in nevladna organizacija, namenjena ozaveščanju javnosti o demenci.

Spominčica je članica Evropskega združenja za Alzheimerjevo bolezen (Alzheimer Europe), ta pa je skupinska članica Svetovne organizacije za Alzheimerjevo bolezen s sedežem v Londonu.

Aktivnosti združenja so namenjene
izboljšanju kakovosti življenja ljudi
z demenco in njihovih družinskih
članov. Organizirajo izobraževalne
programe za svojce oseb z demenco,
predavanja za javnost, sodelujejo z
mediji, izdajajo glasilo Spominčica.
Sedež Spominčice je v Ljubljani, enote pa so še v 14 mestih po Sloveniji.
Vse informacije so tudi na njihovi
spletni strani www.spomincica.si.
Vprašanje, kako preživeti z demenco – vsak dan, si postavljajo številni
svojci, ki skrbijo za osebe z demenco
v domačem okolju in se prebijajo
skozi dneve, včasih polne skrbi in
konfliktov. Poznavanje posebnosti
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komuniciranja z osebami z demenco
je bistveno za razpoloženje v družini,
kjer skrbijo za takšno osebo.

Priložnost za pogovor –
Alzheimer cafe
Ena od aktivnosti Spominčice so tudi
srečanja Alzheimer cafe po različnih
slovenskih krajih, kjer spregovorijo
o demenci strokovnjaki, obiskovalci
pa imajo v sproščenem razpoloženju
možnost pogovora z njimi, strokovnega svetovanja, hkrati pa izmenjujejo izkušnje ter pridejo do novih
in potrebnih informacij o različnih
težavah v različnih fazah bolezni.
Tovrstna srečanja svojcev oseb z de-

menco so se začela na Nizozemskem
že leta 1997 in so se kmalu razširila
po drugih evropskih državah. V Sloveniji smo z njimi začeli na pobudo
Štefanije Lukič Zobec v letu 2012 in
zdaj jih je že več kot 60 po različnih
lokacijah.
V sodelovanju s Spominčico so se v
Zimzelenu odločili tudi za organizacijo prvega srečanja Alzheimer Cafe v
Šaleški dolini. To je bilo 5. novembra
v Mestni knjižnici Velenje. Gostja je
bila predsednica Spominčice Štefanija L. Zlobec, ki je poslušalcem
predstavila, kaj je demenca in kako jo
prepoznati.
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Nič več o nas brez nas
V svetu je obolelih za demenco 36
milijonov ljudi. Najpogosteje gre za
Alzheimerjevo bolezen, ki jo ima v
Sloveniji okoli 30.000 bolnikov, to
število pa se bo v prihodnjih 20 letih
vsaj podvojilo. Na eni strani strokovnjaki iščejo zdravilo za demenco, na
drugi različne organizacije ozaveščajo
ljudi in jim pomagajo živeti z osebami
z demenco.
Spominčica je članica Evropskega
združenja za Alzheimerjevo bolezen
(Alzheimer Europe), ta pa je skupinska članica Svetovne organizacije za
Alzheimerjevo bolezen s sedežem
v Londonu.
V Sloveniji smo letos 3. in 4. septembra gostili 25. mednarodno
konferenco Alzheimer Europe, ki se
je je udeležilo več kot 500 delegatov
iz več kot 60 držav – znanstveniki,
farmacevti, zdravniki, specialisti za
demenco, svojci oseb z demenco,
predstavniki ministrstev – in tudi 26
oseb z demenco.
Aktivno udeležena je bila tudi
11-članska Evropska delovna skupina
bolnikov z demenco, med katerimi je
tudi predstavnik iz Slovenije. Njihov
moto je Nič več o nas brez nas.
V okviru Evropskega parlamenta in
znotraj društva Alzheimer Europe deluje skupina poslancev, ki se posebej
zavzema za to, da demenca postane
prioriteta javnega zdravstva, da se

povečajo sredstva za iskanje učinkovitega zdravila in za demenci prijazno
okolje.
Konference so se udeležile tudi štiri
sodelavke Zimzelena in ob tej priložnosti podpisale Glasgowsko deklaracijo, s čimer so se zavezale, da se bodo
zavzemale za pravice, dostojanstvo in
avtonomijo posameznikov z demenco.
Dalja Pečovnik, vodja zdravstvene
nege in oskrbe v Zimzelenu, ki vodi
tudi svetovalnico za demenco v
Črni na Koroškem, je na konferenci
predstavila delovanje Zimzelenovih
brezplačnih svetovalnic za demenco.

Ne pozabi me!
Sodelavke Zimzelena so se v oktobru
in novembru udeleževale tudi skupin
Ne pozabi me, kot še ene od oblik
izobraževanja v okviru Spominčice.
Skupine Ne pozabi me vodijo in na
njih predavajo priznani strokovnjaki
s področja demence. Sodelovanje v
skupinah omogoča udeležencem oblikovanje uspešnih strategij za oskrbo
osebe z demenco doma (komunikacija, nega, varnost, skrb zase, …), izmenjavo izkušenj, razbremenjevanje
pri osebnih stiskah ter načrtovanje
prihodnosti. Namen skupin Ne pozabi
me je omogočiti osebam z demenco
in njihovim svojcem čim bolj kakovostno življenje.
Zimzelen se z omenjenimi aktivnostmi še bolj usmerja v ozaveščanje

javnosti o demenci. Želi biti opora, pomoč in smerokaz za osebe z
demenco in njihove svojce ter vse, ki
želijo vedeti več o demenci ali iščejo
odgovore pri srečevanju s to boleznijo.
Poleg rednih mesečnih srečanj svojcev
oseb z demenco v pogovorni skupini
v Zimzelenu vsak zadnji četrtek v
mesecu imajo vsako zadnjo sredo v
mesecu odprta vrata tri svetovalnice
za demenco: v Črni na Koroškem,
Mozirju in Rečici ob Savinji.
Diana Janežič
Srečanja pogovorne skupine
svojcev oseb z demenco so
vsak zadnji četrtek v mesecu
ob 18. uri v prostorih Zimzelena v Topolšici. Skupina je
odprtega tipa, zato ste vabljeni
vsi, ki v domačem okolju skrbite za obolelega za demenco
in se vsakodnevno srečujete
s problemi te bolezni, ter vsi,
ki bi o demenci želeli izvedeti
več.
Svetovalnice za demenco delujejo vsako zadnjo sredo med
17. in 18. uro. Več informacij
najdete na spletni strani www.
cs-zimzelen.si (storitve/svetovalnica za demenco).
Dobrodošli!

Stand up večer v Restavraciji Jezero
V soboto, 24. 10. 2015, smo v Restavraciji Jezero prvič
pripravili stand up večer, na katerem so za obilo smeha
poskrbeli Admir Baltić, Vasja Simić, Aleš Novak in Uroš
Kuzman. Odzivi gostov so bili izjemno pohvalni in želijo
si še več takšnih večerov. Mi pa še več gostov, ki bi se nam
ob takšnih dogodkih pridružili, da bi pozabili na vsakdanje
skrbi, se sprostili v prijetni družbi in ob smehu. Vsekakor
se bomo potrudili, da bomo takšen večer še kdaj ponovili.
Uroš Kuzman je ob koncu večera dejal: »Prireditev je
bila odlična. Gostje so bili odzivni, komiki pa ravno prav
energični in uglajeni. Vesel sem, da nam je uspelo testirati
takšen format stand up večera z večerjo. Pri tem gredo
pohvale tudi osebju Restavracije Jezero, ki je poskrbelo,
da so imeli gostje čas uživati v hrani in se tudi sproščeno
predajati užitkom komedije.«
Suzana Puc
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Promenada okusov ali raj
za gurmane
V petek, 2. oktobra, je na velenjski promenadi zadišalo po dobrotah. Na svojevrstnem kulinaričnem dogodku so lokalni kuharski mojstri predstavili več kot 40 različnih jedi, ki so jih prisotni
lahko tudi poskusili. Na Promenadi okusov, kot so dogodek poimenovali in so ga v Mestni občini
Velenje pripravili že drugo leto zapored, so svoje specialitete ponudili tudi kuharski mojstri Restavracije Jezero. Ti so za to priložnost pripravili prav posebno »Knapovsko košto«, a tokrat na nekoliko sodobnejši način.

»Knapovska košta« je bila sestavljena na napev knapovščine z značilnimi komponentami, vendar na moderen način.

Projekt, za katerega so bili zaslužni
mnogi, je njegov pobudnik Žiga
Kočevar organiziral v sodelovanju
z Mestno občino Velenje, Festivalom Velenje, Mladinskim centrom
Velenje, Turistično zvezo Velenje,
Šaleškim študentskim klubom, dijaki
Šolskega centra Velenje in gostinci.
Na velenjski promenadi je od 11. do
17. ure prijetno in predvsem slastno zadišalo po številnih dobrotah.
Lokalni kuharski mojstri so skupaj
pripravili kar 1.500 porcij.
Nastalo je pravo ulično kulinarično
razvajanje, pri čemer so se na 12 stojnicah predstavili posamezni velenjski
gostinci. Obiskovalci so lahko jedi, ki
so bile pripravljene na izviren način
in na »višji ravni«, tudi poskusili, in
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to po precej nižji ceni, kot običajno.
Predjedi in sladice so bile na izbor za
3 evre, glavne jedi pa za 4 evre.
Način plačila s kuponi, ki je potekal
preko ene blagajne za vse prodajne
stojnice, je bil prav tako poseben, a
zelo koristen. Na ta način so lahko
obiskovalci na začetku kupili kupon
ali več kuponov in si potem brez
zamud s plačilom privoščili obroke
na različnih stojnicah.
Namen prireditve je bil tudi, da bi
obiskovalci ob druženju pokusili več
jedi, saj so gostinci ponudili jedi, ki
jih v svojih lokalih običajno ne strežejo, nekateri so pripravili jedi celo
posebej za to priložnost.
Takšni so bili tudi naši kuharski
mojstri Restavracije Jezero, ki jih je

ta dan zastopal Matej Pečečnik. Prav
za to priložnost so pripravili jed z
imenom »Knapovska košta«, ki je bila
sestavljena na napev knapovščine z
značilnimi komponentami, vendar
na moderen način. Matej je vsakemu
gostu, ki je to želel, tudi ponosno
pojasnil, kako je jed nastala. Kranjsko
klobaso so skuhali in spekli v testu.
Na belo polento z zelišči so položili
suho slivo, ki so jo predhodno zavili
v slanino in jo za kratek čas pokuhali
v rdečem vinu (prav ta naj bi simbolizirala premog). Potem so dodali
popečen kruhek z rdečo peso in
kaviarjem, za piko na »i« pa še Ligijev
koktajl iz vaniljevega likerja, kavice
in smetane. Okusno, predvsem pa
tudi izvirno. Prav v tem naj bi bila
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Na velenjski promenadi je prijetno in predvsem slastno dišalo po številnih dobrotah.
Lokalni kuharski mojstri so skupaj pripravili kar 1.500 porcij.

čarobnost celotne prireditve – da bi
obiskovalcem ponudili malo drugače,
na kakovosten način pripravljene
obroke. Radi bi spremenili miselnost,
dokazali, da je zdrav in kakovosten
obrok tudi manjši in slajši, predvsem
pa drugače pripravljen, kot smo
vajeni.
Pravi sladokusci ali tisti skriti so tokrat napeli svoje okušalne brbončice,
saj so lahko poskusili nekaj novega,
drugačnega na cenovno dosegljiv način. Poslanstvo prireditve naj bi bila
tudi zdrava konkurenca, saj spodbuja
k razvoju novih idej, hkrati pa takšni
dogodki tudi pripomorejo k večji
razpoznavnosti določene dejavnosti.
Zato si pobudnik in organizatorji
prireditve zaslužijo vso pohvalo za
res izvirno prireditev, ki so jo znali
še dodatno popestriti s kuhanjem
na prostem v Kulinaričnem gledališču, kjer so nastopili trije kuharji
in znani kuharski mojster Andrej
Kuhar. Končno je prišlo obdobje slave
gostincev. Mit, da če nisi za študij,
boš pa za kuharja ali natakarja, počasi
izumira.
Da se je to zgodilo in so naši gostinci končno lahko stopili iz sence
na svetlobo, so pripomogli čedalje
bolj priljubljeni televizijski kuharski
šovi in oddaje, ki so postali prava
motivacija za vse ljubitelje kuhanja.
Zanimivo, da so tudi posamezni
znani kuharji čez noč postali medijske zvezde. Slavni televizijski kuharji,
kot Jamie Oliver, Gordon Ramsay in
drugi znani obrazi, so zavzeli vlogo
vzornika. Rezultati – nešteto gospodinjstev ima nov jedilnik na račun
veselja ali žalosti domačih poskusnih
»zajcev« in kuharski šovi so navdušili
mladino. Pri nekaterih srednješolcih
v takšnem obsegu, da se je povečal
celo vpis v gostinske šole. Pohvalno,
zabavno, zanimivo prav neverjetno je,
kakšno moč lahko ima vpliv medijev
na zavest in obnašanje ljudi.
Toda, drage gospodinje in vsi novopečeni kuharji, ne pozabite na svoje
bližnje, ko jim boste zopet postregli
kakšno novo jed »a la Oliver« ali »a la
Ramsay«, saj človek še ni mojster, če
zna v roki držati kuhalnico!
Ob koncu iskrene čestitke osebju Restavracije Jezero, ki je bilo zaslužno za
izvirno kulinarično kreacijo »Knapovska košta«.
Suzana Puc
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Dobra glasba v dobri družbi
Pred pragom je jubilejna, deseta sezona abonmajskega cikla Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Tisti, ki smo stalni obiskovalci njihovih koncertov, se tega neizmerno veselimo, saj vemo, kaj
nas čaka – dobra glasba v dobri družbi. Tokrat nam obljubljajo uveljavljena dela in skrbno izbrane
novosti z željo, da nam melodije prižgejo iskrice za lepši jutri.

Pihalni orkester Premogovnika Velenje vstopa v novo, jubilejno deseto abonmajsko sezono. (foto: Ivan Hans Avberšek)

Trud in delo članov velenjskih godbenikov se oplemenitita z navzočnostjo
poslušalcev, zato nas prijazno vabijo,
da jim prisluhnemo v novi, jubilejni
abonmajski sezoni. Tudi tokrat so
pripravili zanimiv, raznovrsten, predvsem pa kakovosten program, ki nas
bo popeljal na glasbeno potovanje čez
pet vrhunskih koncertnih večerov.
Pridružili se jim bodo Pihalni orkester Orchestra di Fiati »Val Isonzo«, Mladinski simfonični orkester
Glasbene šole Celje in vokalna
skupina Katrinas & accustic band.

Odkar obstaja človek,
obstaja tudi glasba
Abonmajsko sezono bodo začeli v
soboto, 28. novembra 2015, v družbi
Pihalnega orkestra Orchestra di
Fiati »Val Isonzo«. Orkester združuje
študente glasbene akademije,
konservatorija in okoliških glasbenih
šol province Gorica–Udine. Kot solist
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se jim bo pridružil mednarodno
uveljavljeni glasbenik, solo
klarinetist Orkestra Slovenske
filharmonije Massimiliano Miani. S
svojo široko paleto repertoarja bodo
občinstvu ponudili obilje glasbenih
užitkov.
Na tradicionalnem prednovoletnem
koncertu Simfonikov celjske
glasbene šole bodo zazvenele slovite
Slike z razstave ruskega skladatelja
Modesta Petroviča Musorgskega
v bleščeči orkestraciji Mauricea
Ravela. Sloviti klavirski koncert
norveškega skladatelja Edvarda
Griega bo z orkestrom poustvaril
komaj 12-letni Mak Muni Mihevc,
mladi pianist, ki je dobitnik številnih
nagrad na mednarodnih pianističnih
tekmovanjih, nastopal pa je tudi
v newyorškem Carnegie Hallu.
Prisluhnili jim bomo 19. decembra
2015.

Z njo smo povezani vsi;
vsak jo lahko ustvarja in
vsak jo lahko občuduje
16. januarja 2016 bodo pripravili že
tradicionalni Novoletni koncert z
vokalnim tercetom CASTA DIVA, ki
ga sestavljajo operne pevke Gordana
Hleb, Urška Arlič Gololičič in
Martina Burger. Kot solista se bosta
orkestru pridružila dobitnica lavreata
in posebne nagrade mednarodnega
tekmovanja »Svirel« flavtistka Irena
Birsa in mladi domači klarinetist,
dobitnik več nagrad, David Gregorc.
13. februarja, pred praznikom
zaljubljenih, bo našo dušo pobožala
vokalna zasedba Katrinas & accustic
band. Katarino Habe, Sanjo Mlinar
Marin in Petro Grkman povezujejo
skupne glasbene vizije in ustvarjalni
zagon. Katrinas je mozaik ženskih
zgodb, ki jih druži želja po ustvarja-
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nju kakovostne večglasne vokalne glasbe in po prenašanju
pozitivne sporočilnosti ljudem. Dekleta nenehno klijejo
in rastejo, dobivajo nove ideje, ki jih iz njih izvablja želja,
zaliva pa strast. Na tokratnem valentinovem koncertu
bo potrojeno ženstvenost uravnotežila potrojena moška
zasedba v sestavi Rok Golob (klaviature), Andrej Hočevar
(bas) in David Slatinek (tolkala).
Abonmajsko sezono bodo končali 16. aprila 2016 s
Spomladanskim koncertom Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Na njem nas bo orkester skupaj z
gosti popeljal na glasbeno popotovanje. Poslušalcem bo
s pomočjo skladb v dušo in srce zagotovo posijalo toplo
spomladansko sonce.
Že William Shakespeare je dejal, da iz glasbe prihaja čar,
ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine
srca. Prijazno vabljeni v družbo glasbenikov, kjer boste
skupaj z njimi spletli novo glasbeno pravljico.
Metka Marić
V jubilejni, deseti abonmajski sezoni velenjskih
godbenikov bodo nastopili: 28. novembra 2015
Pihalni orkester Orchestra di Fiati »Val Isonzo«, 19.
decembra Mladinski simfonični orkester Glasbene
šole Celje, 16. januarja 2016 Pihalni orkester Premogovnika Velenje, 13. februarja vokalna zasedba
Katrinas & accustic band in 16. aprila Pihalni
orkester Premogovnika Velenje.

Cvet glasbenikov, ki bodo popestrili letošnji abonmajski
program. (foto: arhivi glasbenikov)

Vpisovanje abonmajev bo v prostorih Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje v Glasbeni šoli Frana
Koruna Koželjskega Velenje od 14. do 28. novembra 2015 (za termin se dogovorite po telefonu).
Cena za pet abonmajskih koncertov je 25 evrov. Za
dodatne informacije so Vam z veseljem na voljo na
031 677 444 ali www.popv.si. Nakup Vam zagotavlja stalen sedež skozi vso sezono, uživanje v dobri
glasbi po ugodnejši ceni, priložnost za druženje s
prijatelji in pravočasno obveščanje o morebitnih
spremembah programa.
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Zaključki ob koncu leta
Konec leta je pred vrati – prihaja čas druženja, ko se poslavljamo od starega in se želimo zahvaliti
tistim, ki so z nami delili uspehe in tudi trenutke ob težkih odločitvah. Morda pa si želimo zgolj
druženja, izmenjavo mnenj ali skupni klepet v prijetni družbi. V ta namen se radi vračamo k tradiciji zaključkov ob koncu leta.
Zagotovo sta za vsak prijeten zaključek potrebni primerna lokacija
in kakovostna gostinska ponudba
– okusna in dobro pripravljena jed,
mesna ali vegetarijanska, z različnimi prikuhami ter z izbrano sladico.
K razpoloženju bo pripomogla tudi
dobra kapljica, za popolni užitek pa si
želimo dobro družbo, s katero bomo
v prijetnem ambientu poklepetali ali
celo zaplesali v noč.
V podjetju Gost bomo glede na vaše
potrebe poskrbeli za gostinsko ponudbo na vaših srečanjih v Restavraciji Jezero, Vili Široko, Okrepčevalnici Arkada in Gostilnici pri Knapu.
Tradicija in izkušnje priprave takšnih
dogodkov so prednost našega podjetja, ki s prijaznostjo in ustrežljivostjo
osebja ter kakovostno gostinsko
ponudbo vedno znova upraviči svoj
slogan: »Gost – odlična izbira za vas«.

Pokličite nas! Za rezervacije v Restavraciji Jezero in Vili Široko 03 5866
462 ali 051 344 725, v Okrepčevalnici Arkada 03 5869 061 ali 031 651
753, v Gostilnici pri Knapu 03 896 14 40 ali 041 873 225.

Novoletni ples
Restavracija Jezero vabi na
novoletni ples s priljubljenim
narodno-zabavnim Ansamblom
Tapravi faloti, ki bo v
soboto, 2. 1. 2016, ob 20. uri.
Za rezervacijo pokličite na
03 5866 462 ali 051 344 725
ali pišite na el. naslov
restavracija.jezero@rlv.si.
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Vljudno vabljeni in dobrodošli pri nas!
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Vita Zorko, velnes trenerka

Zanimiva oseba s še bolj zanimivim poklicem, ki ga slovenski trg šele spoznava.

Vita, svojo usodo ste leto nazaj vzeli v svoje roke in kot mlada podjetnica slovenskemu trgu ponudili
storitev, ki je slovenski javnosti še
dokaj neznana. S čim se ukvarja
vaše podjetje?
Moje podjetje Zorja, trenerstvo za
osebni razvoj, se ukvarja z alternativnim zdravljenjem in wellness coachingom. Poudarek je predvsem na
holističnem pristopu k posamezniku
tako s fizičnega kot psihičnega vidika. Vesela sem, da lahko združim vsa
svoja znanja, ki sem jih pridobila v
zadnjih letih kot maserka, refleksoterapevtka, zdravilka in wellness coach/velnes trenerka, v kakovostne,
celostne storitve v obliki wellness coaching programov, s katerimi učinkovito pomagam svojim strankam
dosegati želene cilje.
Omenili ste wellness coaching. Kaj
sploh je wellness coaching in kakšen je njegov namen?
Wellness coaching v grobem prevodu pomeni trenerstvo za zdrav način
življenja. Slovenski trg wellness dojema precej togo. Ljudje ga povezujejo predvsem s kopališči, savnami
in masažami. Vendar to je le majhen
del celotnega wellness procesa, ki v
celoti uporablja holističen pristop za
doseganje dobrega počutja, zdravja
in osebnega zadovoljstva, s podporo
zdrave prehrane, učinkovite vadbe in
pozitivnega razmišljanja. Lahko ga
uporabljamo iz preventivnih razlogov
za zagotavljanje zdravja, kot podporo
pri zdravljenju najrazličnejših bolezni (sladkorna bolezen, avtoimunske

bolezni, alergije, depresija, različne
vrste raka, kronična utrujenost, izgorelost …) ali pa je ciljno usmerjen
(hujšanje, napredovanje v službi, doseganje boljšega športnega rezultata,
izboljšanje uspeha v šoli, partnerske
veze, medsebojnih odnosov …).
Licenco za velnes trenerko ste pridobili v tujini. Kakšen je poklic velnes trenerja?
Res je. Svojo licenco sem pridobila v
Angliji. Veščine wellness coachinga
sem osvojila na trimesečnem usposabljanju in sem na uspešnem ustnem
in pisnem izpitu tudi dokazala, da
jih obvladam. Moje delo velnes trenerke je ozaveščanje ljudi o zdravem
načinu življenja, kako uporabljati in
usmerjati lastno energijo za dosego
življenjskih ciljev, nuditi vodstvo in
podporo za življenjske spremembe,
motivirati in spodbujati k doseganju
ciljev na različnih področjih z namenom pridobitve najvišjega potenciala posameznika. Na podlagi želja/
namer/ciljev posameznika napišem
učinkovit velnes program, kjer so za
dosego želenega cilja opredeljene in
opisane točno določene dejavnosti
in rok, do kdaj morajo biti izvedene.
Ob izvajanju načrta posameznika
spremljam in ga motiviram, dokler
akcijski načrt ni izpolnjen. Velnes
programov je lahko toliko, kolikor
je posameznikovih ciljev (sprostitev, boljše počutje, hujšanje, rehabilitacija po boleznih, napredovanje
v službi, boljši medsebojni odnosi,
uspeh v šoli, boljši športni rezultati
…). Programi so lahko individualni ali skupinski, ciljno usmerjeni ali
na splošno z namenom ozaveščanja
zdravega načina življenja. Natančneje
so velnes programi in druge storitve,
ki jih izvajam, opisane na moji spletni
strani: zorkovita.wix.com/zorja.
Kdo se lahko vključi v programe
wellness coachinga?
Wellness coaching je tako vsestranski, da je pravzaprav primeren za
vsakogar. V veliko oporo je vodilnim menedžerjem, profesionalnim
športnikom, nosečnicam, ljudem, ki

se bojujejo z najrazličnejšimi oblikami bolezni, ljudem, ki prestanejo
rehabilitacijo po različnih boleznih,
šoloobveznim otrokom pri učenju,
mladostnikom pri izbiranju nadaljnje življenjske poti, profesionalnim
športnikom in vsakomur, ki želi nekaj narediti zase, za svoje zdravje in
boljše počutje.
Kakšni so načrti za prihodnost?
Vsekakor bom še naprej izvajala individualne, personalizirane velnes programe oziroma velnes »po meri«. Pripravljene imam tudi skupinske velnes
delavnice za različne ciljne skupine
(nosečnice, menedžerji, otroci, športniki …), tematske velnes delavnice
(Kako obvladovati vsakdanji stres?
Kako upravljati lastno energijo? S
pravilno prehrano do obilja energije
…), tedenske energijske vaje in večerne sprostitvene meditacije. Če želite
prejemati Velnes novice in bi radi vedeli, kaj se vsak mesec v Zorji dogaja,
mi sporočite na: zorja.info@gmail.
com. Vabim vas, da se mi pridružite 21. 11. 2015 ob 9. uri v Centru za
nego telesa Zana, na delavnici Energija za življenje – popoln recept za
zdrav način življenja, ki je zasnovana
za potrebe sodobnega, modernega
človeka, ki mu vsakdanji vrvež, s tem
povezani stres in skrbi, izčrpavajo
energijo in tako posledično vplivajo
na njegovo zdravje, počutje in medsebojne odnose. Govorili bomo, kako
si dvigniti energijo v telesu s pravilno
hrano, kako sestavljati polnovredne,
hranljive obroke, kako si dvigniti
energijo s pomočjo uma, s pravilnim
razmišljanjem, naučili pa se bomo
tudi nekaj preprostih vaj za vzpostavljanje in zagotavljanje konstantnega,
uravnovešenega toka energije skozi
naše telo, ki je temelj našega zdravja
in dobrega počutja.

29

TRETJI POLČAS

foto: Miran beškovnik

Z novim vodstvom
in novimi izzivi
19. junija 2015 je potekala izredna volilna skupščina NK Rudar Velenje, na kateri so izvolili novo
vodstvo kluba. Za novega predsednika kluba so imenovali Mitjo Kamenika, ki je tako postal najmlajši predsednik kluba v vsej njegovi zgodovini.
Na skupščini članov kluba, ki je
Kamenika potrdila za predsednika, je
ta v Upravni odbor kluba povabil tudi
strokovnjake z različnih področij.
Za športnega direktorja je imenoval
nekdanjega reprezentanta Slovenije
Spasoja Bulajića. Prvi trener ekipe
ostaja Jernej Javornik s pomočnikom
Ramizem Smajlovićem, za operativne
zadeve pa je še naprej odgovoren tehnični vodja kluba Marko Čepelnik.
Soočenje s tako veliko odgovornostjo,
kot je postati predsednik prvoligaškega kluba, v katerem trenira in nastopa
več kot 350 članov, ni lahko, vendar
je vodstvo, kljub črnogledim napovednim, v dosedanjem obdobju z novo
ekipo dokazalo, da se klubu obeta
svetla prihodnost.
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Kakšno je stanje v klubu?
Kamenik: »Zahvaljujem se dosedanji
upravi kluba, ki je navkljub izredno
težkemu finančnemu položaju klub
nekako obdržala med prvoligaši, za
kar ob mojem nastopu funkcije ni
bilo več zagotovila. Novo vodstvo je
klub prevzelo v rdečih številkah in
brez zagotovila sponzorskega denarja
za njegovo nadaljnje delovanje. Vizijo, ki smo jo imeli pred prevzemom
kluba, uresničujemo. V nasprotnem
primeru bi bila zgodba o prvoligaški
sceni v Velenju končana. Po prevzemu funkcije predsednika sponzorskih
pogodb praktično ni bilo, perspektivni igralci nogometne šole pa so iskali
nova nogometna okolja. V klubu je
imelo podpisane pogodbe samo šest

Mitja Kamenik, predsednik NK Rudar

igralcev prve ekipe, medtem ko so
druge prvoligaške ekipe v tem času že
imele priprave na novo sezono. Zara-
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Kamenikova najožja sodelavca, športni direktor Spasoje Bulajić (na levi) in tehnični vodja Marko Čepelnik (na desni)
(foto: Miran Beškovnik)

di omenjenega dejstva začetek sezone
ni bil rezultatsko dober, vendar smo
vseskozi verjeli v svoje delo, kar se
pozna, saj NK Rudar žanje boljše
rezultate.«

Kakšne rešitve imate v načrtih?
Kamenik: »Ob začetnem spoznanju
težkega položaja kluba smo se takoj
lotili dela. Ključ prihodnjega uspeha
je Nogometni klub Rudar povezati
v lokalno okolje, saj si želimo, da bi
bili občani ponosni na svoje nogometaše in NK Rudar. Iz tega razloga
smo poiskali pomoč med podjetniki
v Velenju in bližnji okolici. V zelo
kratkem času smo zagotovili gostinske storitve za vse nogometaše (tudi
po dva obroka na dan), jim uredili
stanovanjski status, povečali vozni
park in vsem igralcem uredili športna
zavarovanja. Poleg tega smo za regeneracijske treninge podpisali pogodbe o sodelovanju s Termami Dobrna
in Bazenom Velenje, kjer lahko igralci
uporabijo bazene in savne. Podpisali
smo pogodbo z novim fizioterapevtom ter podaljšali sodelovanje s
podjetjem Fizioterapija Enigma, d.
o. o. Podaljšali in izboljšali smo tudi

Prvi sestanek s partnerjem za kadrovsko področje Jensom Nowotnyem (v sredini)
v mariborskem Hotelu Habakuk.

pogodbo z opremljevalcem JOMA,
kar je ključno za uspešno obratovanje
Športne trgovine KNAP. Velika pridobitev je tudi nova umetna trava na
velikem pomožnem igrišču. Največja
zahvala za to gre MO Velenje, ki je
v veliki meri financirala projekt, ter
fundaciji za šport.«

Bi dodali še kaj?
Kamenik: »V klubu se zahvaljujemo
vsem, ki ste nam v težkih trenutnih
priskočili na pomoč, hkrati vabim
vse, da nas podprete in pripomorete k
boljši prihodnosti. Najbolj veseli smo,
da ste se na stadion vrnili navijači.
Lepo je videti in slišati ploskanje ob
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V klubu so najbolj veseli, da so se na stadion vrnili navijači. Fotografija je nastala na tekmi z NK Maribor. (foto: Miran Beškovnik)

vsaki prekinitvi in skandiranje Rudar,
Rudar. Vsi se zavedamo odgovornosti, ki jo nosimo kot rudarski klub,
zato si želimo na tekmah še več
gledalcev in igralci bodo zagotovo
iztisnili iz sebe svoje zadnje atome
moči ter dodali svoj maksimalen prispevek k uspehu NK Rudar Velenje.
Vabljeni na domače tekme, saj smo
skupaj močnejši.«

Izredna finančna sanacija
kluba
NK Rudar je zdaj v fazi izredne finančne sanacije kluba. Dolga do nekdanjih igralcev in dobaviteljev skoraj
nima več, tekoče finančne obveznosti
redno izpolnjuje. Prav zdaj potekajo
pogajanja o možnosti sponzoriranja
kluba s strani avstrijskega partnerja.
Vodstvo NK Rudar je že opravilo
pogovore in v klubu upajo, da bo do
podpisa sponzorske pogodbe prišlo
še letos. Kljub morebitnemu novemu
generalnemu sponzorju klub svojega
imena ne bo spremenil, še vedno
ostaja NK Rudar Velenje. Morebitni
sponzor bi bil prvi tuji glavni sponzor
NK Rudar v zgodovini in ko (če)
pride do realizacije te pogodbe, se
klubu zagotovo obetajo lepši časi. To
že zdaj potrjujejo tudi rezultati na
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Z glavnim trenerjem Jernejem Javornikom (drugi z desne) so podaljšali pogodbo.

zadnjih tekmah, ki so v primerjavi z
začetkom sezone, veliko boljši. Tudi
ozračje v ekipi je izvrstno, kar je
potrditev dobrega dela vodstva kluba,
ki kljub vsemu ostaja na realnih tleh,
saj se zaveda, da je uspeh potrebno
nadgrajevati korak za korakom. V
vodstvu kluba si za ogromen uspeh
štejejo tudi to, da bodo klub finančno
sanirali, hkrati obljubljajo, da se bodo
v prihodnjih letih spogledovali tudi z
evropskimi pokali.

Po dolgotrajnih pogajanjih so sklenili
dolgoletno sodelovanje z nemškimi
partnerji, pri katerih je operativni
vodja nekdanji nemški reprezentant
Jens Nowotny. Sodelovanje poteka
tako na finančnem kot tudi na kadrovskem področju. Glavni poudarek
bo na delu z mladimi in na razvoju
nogometne šole. Cilj je, da se v prihodnjih letih v Velenju vzpostavi nogometna akademija za mlade igralce, saj
imamo za to idealne pogoje.
Slobodan Mrkonjić
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V premogovniškem muzeju
se bo dogajalo
Muzej premogovništva Slovenije bo tudi v letošnjem čarobnem decembru pripravil prireditve za
vse generacije. Koncerti za velike in male, zanimive razstave, zabavni gostje in – kot se za zadnji
mesec leta spodobi – nočni ogled muzeja z obiskom dedka Mraza.
5. decembra 2015, dan po praznovanju sv. Barbare – zavetnice rudarjev,
si bomo premogovniški muzej lahko
ogledali po polovični ceni.
Posebno zgodbo bodo v četrtek, 17.
decembra, ob 19. uri z igranjem na
frajtonarice spletli člani Harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika Velenje z gosti. V prizivnici
muzeja se jim bo na Novoletnem
koncertu pridružil Pevski zbor Planike. Da bo program potekal tako, kot
mora, bo poskrbel Miro Klinc v vlogi
Klobasekovega Pepija. Zagotovo nas
bo nasmejal tako, kot zna samo on.
Vstop bo prost.

Frajtonarica velja za simbol veselja in zabave – nič drugače ne bo v premogovniškem muzeju, ko bodo zaigrali fantje Harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika Velenje. (foto: Miran Beškovnik)

Še posebej zabavno bo v soboto,
19. decembra, ko bo vse od 15. ure
dalje čas za nočni ogled muzeja. V
jamskem delu muzeja bo dobrodošlico izrekel dedek Mraz, ki se ga bodo
še posebej razveselili najmlajši. Zanje
bodo v prizivnici pripravili posebno
presenečenje – gledališko predstavo, v kateri pa ne bodo uživali samo
otroci, ampak tudi njihovi starši.
Predstava bo izvedena v sodelovanju
s sindikatom SPESS PV.
V svet umetnosti nas bodo popeljale
tri razstave, ki bodo na ogled vse do
23. decembra 2015. V najgloblje ležečem razstavišču skulptur v Sloveniji,
160 metrov pod zemeljsko površino,
si bomo lahko ogledali razstavo
skulptur Staneta Špegla z naslovom
Podzemni nezemljani.

Že tradicionalno bo organiziran tudi nočni ogled muzeja. In ker brez dobrega
moža decembra ne gre, bo tam tudi on. (foto: Metka Marić)

Na površju bodo prikazane različne
tematike industrijske umetnosti iz
sveta (Industrial art 2), ki jo je pod
okriljem portala Industrial Art za nas
zbral vodja muzeja Stojan Špegel.

Od 15. decembra dalje pa si bomo lahko ogledali razstavo ročno izdelanih
lesenih izdelkov, ki jo je avtor Mihael
Vovk poimenoval Povest o drevesu.
Metka Marić

Vpis v sindikalne apartmaje za člane Kluba upokojencev
Za člane Kluba upokojencev Skupine Premogovnik Velenje, ki so bili ob
odhodu v pokoj člani sindikata SPESS Premogovnika Velenje, bo vpis v
sindikalne apartmaje v klubski pisarni v

sredo, 25. 11. 2015, od 9. do 11. ure.

KLUB UPOKOJENCEV
PREMOGOVNIKA VELENJE
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Zadovoljni in veseli, da lahko darujemo
Leto je naokoli in v Aktivu Rdečega križa Skupine PV smo z veseljem organizirali še zadnjo letošnjo krvodajalsko akcijo, ki se je po navadi udeležijo krvodajalci, ki so svojo kri darovali več kot
40 krat. V dogovoru z OZ RK Velenje smo tokratno akcijo izpeljali za potrebe Splošne bolnišnice
Slovenj Gradec, z nami pa sta bila tudi predsednik in sekretarka OZ RK Velenje, tako da je akcija
vključena tudi v delo tega združenja.
Po končani akciji smo se odpravili na kmečki turizem
Klevž na Legnu nad Slovenj Gradcem. Ob dobri domači
hrani, ki jo je pripravila gospodinja Helena Rotovnik, smo
posedeli nekaj časa in v vseh nas je prevevalo veselje, da
smo ponovno znali in zmogli postoriti dobro in koristno
delo. Krvodajalstvo je naš način življenja in tako bo tudi v
prihodnje, dokler bo zdravje dopuščalo.
Želimo si le še, da bi se našemu Aktivu priključilo, se vanj
včlanilo še več naših sodelavk in sodelavcev. Pristopne
izjave lahko dobite v Kadrovski službi Premogovnika Velenje, v pisarni št. 15, in pri predsednici Aktiva RK Skupine
PV Damjani Kričej.

Več kot trideset krvodajalcev nas je darovalo to za življenje
pomembno tekočino in ni večjega zadoščenja in zadovoljstva, kot je, da lahko na takšen način pomagaš neznanim
ljudem in rešiš prenekatero življenje.

11. ŠTAFETNI TEK
SV. BARBARE

Vabljeni in dobrodošli, saj bomo le skupaj uspešno nadaljevali tradicijo, ki je med rudarji prisotna že od nekdaj.
Solidarnost mora ostati del naše kulture, življenja in dela
v kolektivu, ki tudi podpira dobrodelnost, humanost in
krvodajalstvo.
Drago Kolar

TRASA PROGE IN SPLOŠNI POGOJI
do 72 let, od 73 do 119 let, od 120 do
159 let, od 160 do 199 let in nad 200 let
skupne starosti vseh štirih tekačev.
PRIJAVNINA: Prijavnina znaša 20
evrov na posamezno ekipo, prijavnina
za družine znaša 15 evrov, otroške
skupine do 72 let skupne starosti imajo
brezplačno prijavnino.

KRAJ PRIREDITVE: Stadion z umetno
travo in okolica Škalskega jezera v
Velenju
DATUM IN ČAS: Nedelja, 6. december
2015, ob 10. uri
ORGANIZATOR:
Športno
društvo
Skupine Premogovnik Velenje

Športno druš
tvo Skupine
Premogovni
k Velenje va
bi v nedeljo
, 6. decembr
a 2015, na
Te k bo po
te ka l v ok ol
ic i Šk al sk eg
a je ze ra v
V el en ju z
za če tk om
ob 10 . ur i.

11. tradicio
na

lni štafetni
tek svete B
arbare.

NAČIN: To bo štafetni tek mešanih ekip.
Ekipa šteje štiri člane, med katerimi mora
biti vsaj ena ženska (možnost tudi tek
štirih žensk). Vsak tekač preteče krog v
dolžini 3.250 m. Tekač ene ekipe lahko
teče tudi v drugi ekipi. Spremembo je
potrebno javiti ob prijavi. Druga ekipa
z istim tekačem je uvrščena pet mest
nižje. Vrstni red posameznih tekačev
določi ekipa sama. Predaja štafet se
opravi na startno-ciljnem prostoru.
DOLŽINA PROGE: 4 krogi po 3.250
metrov (skupaj 13 kilometrov)
TRASA PROGE: Velika sprehajalna pot
okoli Škalskega jezera
STAROST: Minimalna starost tekača je
12 let.
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Ogranizator:
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje

TEKMOVALNE KATEGORIJE: Absolutna
kategorija ter pet posameznih kategorij:

PRIJAVE: Prijave zbirajo pred začetkom
teka od 8. ure dalje v Ribiškem domu ob
Škalskem jezeru. Zaradi lažje evidence
števila prijavljenih vas prosimo, da
informativne prijave ekip (ime ekipe,
člani ekipe, starost posameznih tekačev
in skupna starost ekipe) sporočite na
elektronski naslov pvedenik@gmail.
com najkasneje do torka, 1. decembra
2015. Ekipe, ki bodo v predhodni
prijavi sporočile ime štafete oz. ekipe,
bodo imele ime natisnjeno na startni
številki. Za druge informacije pokličite:
031 606 314 (Stane Meža) ali 041 857
890 (Primož Vedenik)
NAGRADE: Prve tri ekipe v absolutni
kategoriji prejmejo pokale in medalje.
Medalje prejmejo tudi prve tri ekipe
po tekmovalnih kategorijah. Vsak
tekmovalec prejme spominsko medaljo,
topel obrok in čaj. Najmlajša in
najstarejša ekipa prejmeta praktična
darila. Prvih 65 prijavljenih ekip dobi ob
dvigu štartnih številk praktično darilo.
ZDRAVSTVENO VARSTVO: Vsakdo
tekmuje na lastno odgovornost.
Organizator ne sprejema nobene
odgovornosti za morebitne poškodbe.
Na cilju bo organizirana zdravstvena
oskrba.
Srečno!
Organizacijski odbor
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ZAHVALA
Spoštovani sodelavci v obratu Oskrba in urejanje transportnih naprav HTZ Velenje ter vsi, ki ste mi finančno
in moralno pomagali, mi stali ob strani pri odpravljanju posledic požara v stanovanju, ki me je prizadel 10. 10.
2015, vsem vam se najlepše zahvaljujem za izkazano solidarnostno pomoč in prejeta denarna sredstva.
Zelo sem vesel, da niste pozabili na prijatelja in mojo družino.
Zoran, Dada, Filip in Sofija Radivojevič

ZAHVALA

ZAHVALA

V osemdesetem letu nas je
zapustil mož, oče, brat in dedi

Ob boleči izgubi drage mame
in babice

Franc Jezernik.

Magde Laznik

Iskreno se zahvaljujemo
Premogovniku Velenje za
izkazano čast in sodelovanje
na pogrebu.
Zahvaljujemo se častni straži,
članom Pihalnega orkestra
Premogovnika Velenje,
gasilcem, krajevni skupnosti
in pevskemu zboru Ponikva,
duhovnikom za opravljen
obred in Dragu Kolarju za
sočutne besede.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
vsi njegovi

se iskreno zahvaljujem kolektivu Strojnega remonta HTZ
Velenje za denarno pomoč in
sindikalni podružnici HTZ za
darovano cvetje.
Hvala tudi vsem sorodnikom,
prijateljem in sodelavcem, ki
ste jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
sin Iztok z družino

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil rudar,
mož, oče, dedek, pradedek,
brat in tast
Valentin Kodrun.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi očeta
Štefana Pahovnika
se iskreno zahvaljujemo
kolektivu Premogovnika
Velenje, častni straži, rudarski
godbi, praporščakom in Dragu Kolarju za besede slovesa
na pokopališču v Podkraju,
kjer smo ga pospremili na
njegovi zadnji poti.
hči Ivica z Miranom in
sin Miran z družino

Iskreno se zahvaljujemo
kolektivu Premogovnika
Velenje, sindikatu SPESS PV,
častni straži, rudarski godbi
in Dragu Kolarju za besede
slovesa.
žena Marija ter hčerki Olga in
Valentina z družinama

V 74. letu starosti nas je zapustil upokojeni rudar, inovator
občine Velenje in vsestranski
športnik
Geza Šinkec iz Velenja.

»Bil si skrben in vztrajen v življenju,
junaški v zadnjem trpljenju.«

ZAHVALA
V štiriinosemdesetem letu
starosti nas je zapustil mož,
oče, stari ata in pradedek
Viktor Mrak iz Florjana pri
Šoštanju.
Iskreno se zahvaljujem Premogovniku Velenje za izkazano čast mojemu pokojnemu
očetu.
Zahvaljujem se častni straži,
članom Pihalnega orkestra
PV, praporščakom, sindikatu
in Dragu Kolarju za sočutne
in izbrane besede.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti,
posebej pa mojim sodelavkam in sodelavcem v HTZ
Velenje za izkazano sočutje in
denarno pomoč.
sin Zlatko

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega
moža
Stanka Kovačeviča
se iskreno zahvaljujem kolektivoma Premogovnika Velenje
in HTZ Velenje za pomoč.
Hvala častni straži, rudarski godbi in hvala za besede
slovesa na pokopališču v
Podkraju.
žena Pavla
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HABIT, d. o. o., Koroška 48, 3320 Velenje
PE Šaleška 18d, 3320 Velenje

PONUDBA
NEPREMIČNIN
Stanovanja
3 SoBno ŠoŠtanj
Lokacija:
PREŠERNOV TRG
Zgrajeno:
ADAPTIRANO 2010
Velikost: 70,6 m2
Etažnost: P/3
Energetska izkaznica:
razred E:
Cena: €73.000,00
1,5 SoBno vELEnjE
Lokacija:
CESTA TALCEV
Zgrajeno: 2013
Velikost: 48,9 m2
Velikost parcele: 12 m2
Etažnost: 5/7
Energetska izkaznica:
razred C
Cena: €78.000,00
2 SoBno ŠoŠtanj
Lokacija:
ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: 1970
Velikost: 59,7 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
razred D
Cena: €55.000,00
3 SoBno vELEnjE
Lokacija:
GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: 1976
Velikost: 90,6 m2
Etažnost: VP/5
Energetska izkaznica:
razred D
Cena: €85.000,00
1 SoBno vELEnjE
Lokacija: KERSNIKOVA
SONČNI PARK
Zgrajeno: 1991
Velikost: 42,8 m2
Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica:
razred C
Cena: €63.000,00
3 SoBno vELEnjE
Lokacija:
VELENJE, ŠALEK
Zgrajeno:
ADAPTIRANO 2005
Velikost: 83 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
razred E:
Cena: €77.000,00
1,5 SoBno vELEnjE
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno:
ADAPTIRANO 2002
Velikost: 70 m2
Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica:
razred F
Cena: €64.000,00

3 SoBno vELEnjE
Lokacija: VELENJE
STANTETOVA
Zgrajeno:
ADAPTIRANO 2008
Velikost: 79 m2
Etažnost: 8/8
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €89.000,00
1 SoBno vELEnjE
Lokacija:
VELENJE GORIŠKA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 47 m2
Etažnost: 2/5
Energetska izkaznica:
razred D
Cena: €55.000,00
1 SoBno naZaRjE
Lokacija:
NAZARJE, ZADREČKA
Zgrajeno: 1984
Velikost: 53 m2
Etažnost: 3/4
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €40.000,00
3 SoBno vELEnjE
Lokacija:
KARDELJEV TRG
Zgrajeno: 1982
Velikost: 82 m2
Etažnost: 7/8
Energetska izkaznica:
razred C
Cena: €78.000,00
3 SoBno ŠoŠtanj
Lokacija: ŠOŠTANJ,
VODNIKOVA
Zgrajeno: 2008
Velikost: 65 m2
Velikost parcele: 16 m2
Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica:
razred B2
Cena: €84.900,00
2 SoBno ŠoŠtanj
Lokacija:
ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: 1963
Velikost: 45 m2
Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €45.000,00
2 SoBno vELEnjE
Lokacija:
VELENJE, GORIŠKA
Zgrajeno: 2015
Velikost: 74,5 m2
Etažnost: 1/4
Energetska izkaznica:
razred B2
Cena: €99.000,00

2 SoBno vELEnjE
Lokacija:
JENKOVA 9,11
Zgrajeno: 1975
Velikost: 54 m2
Etažnost: P/12
Energetska izkaznica:
razred F
Cena: €56.000,00
2 SoBno vELEnjE
Lokacija: ŠALEK
Zgrajeno: 1985
Velikost: 68 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €60.000,00

4 SoBno toPoLŠICa
Lokacija: TOPOLŠICA
Zgrajeno: 1992
Velikost: 95 m2
Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica:
razred D
Cena: €79.000,00
2 SoBno vELEnjE
Lokacija: ŠALEK
Zgrajeno: 1985
Velikost: 68 m2
Etažnost: 4/4
Cena: €60.000,00

HIŠE

GaRSonjERa
vELEnjE
Lokacija: KERSNIKOVA
Zgrajeno: 1973
Velikost: 24,1 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €30.000,00

HIŠa PaŠKa vaS
Lokacija: PAŠKA VAS
Zgrajeno: 2005
Velikost: 129 m2
Velikost parcele: 502 m2
Etažnost: P+M
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €159.900,00

3 SoBno vELEnjE
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno:
ADAPTIRANO 2005
Velikost: 89 m2
Etažnost: 1/5
Energetska izkaznica:
razred F
Cena: €87.000,00

HIŠa RavnE
Lokacija: RAVNE PRI
ŠOŠTANJU
Zgrajeno: 1991
Velikost: 212 m2
Velikost parcele: 1246 m2
Etažnost: K+N+M
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €129.000,00

1 SoBno vELEnjE
Lokacija: GORIŠKA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 47 m2
Etažnost: 2/5
Cena: €55.000,00
2,5 SoBno vELEnjE
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: 2013
Velikost: 77,5 m2
Etažnost: 4/7
Energetska izkaznica:
razred C
Cena: €105.599,00
3,5 SoBno vELEnjE
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: 2013
Velikost: 105,8 m2
Etažnost: 1/7
Energetska izkaznica:
razred C
Cena: €139.323,00
3 SoBno vELEnjE
Lokacija: VELENJE
GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 87 m2
Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica:
razred F
Cena: €69.000,00

HIŠA METLEČE
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1920
Velikost: 75 m2
Velikost parcele: 1166 m2
Etažnost: P+M
Energetska izkaznica:
razred G
Cena: €55.000,00
HIŠa Konovo
Lokacija: KONOVO
Zgrajeno: 2004
Velikost: 225 m2
Velikost parcele: 833 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:
razred D
Cena: €190.000,00
DVOJČEK VINSKA
GoRa
Lokacija: VINSKA
GORA
Zgrajeno: 1970
Velikost: 253 m2
Velikost parcele: 2000 m2
Etažnost: K+P+N+M
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €159.000,00

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.
TELEFON:

03/897 51 30 ali 041/665 223
E-POŠTA:

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

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