
1

Naši reševalci usposobljeni za reševanje s helikopterjem/stran 15

Športne igre 2018/stran 38

Inovacijska dejavnost v Premogovniku Velenje in HTZ/stran 7

Uresničevanje letošnje letne proizvodnje bo zelo zahtevno/stran 4

Časopis Skupine Premogovnik Velenje
izhaja od leta 1953         št. 3/junij 2018

58. Skok čez kožo
30. junij 2018

58. Skok čez kožo
30. junij 2018



22

Izdajatelj
Premogovnik Velenje
junij 2018, številka 3

UrednIštvo
Glavni in odgovorni urednik: 
Slobodan Mrkonjić
Lektorica: Dragica Marinšek
Naslov: Uredništvo Rudarja, 
Partizanska 78, 3320 Velenje, 
tel. 03/899-6171, faks 03/5869-131, 
el. pošta: slobodan.mrkonjic@rlv.si

UrednIškI odbor
Tadeja Jegrišnik, predsednica, 
Slobodan Mrkonjić, glavni in 
odgovorni urednik, 
Metka Marić, Služba za odnose 
z javnostmi, Rolando Koren, 
Proizvodnja, Danilo Rednjak, 
Svet delavcev PV, Simon Lamot, 
Sindikat SPESS PV, Miralem 
Romanić, Sindikat SDRES PV, 
Niko Filipović, Svet delavcev HTZ, 
Robert Krenker, HTZ Velenje, 
Natalija Sovič Jelenko, PV Invest, 
mag. Marko Ranzinger, RGP

oblIkovanje In PreloM
Slobodan Mrkonjić

trženje oglasov
Premogovnik Velenje, d. d.,
tel.: 03 899 61 71, 
el. pošta: slobodan.mrkonjic@rlv.si

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

naklada 
3000 izvodov
Mesečnik Rudar prejemajo 
zaposleni v Skupini 
Premogovnik Velenje in člani 
Kluba upokojencev Skupine 
Premogovnik Velenje brezplačno. 
Poštnina plačana pri pošti 3320.
Za vsebino oglasa odgovarja 
naročnik oglasa.

naslovnICa
Skok čez kožo
foto: Aleksander Kavčnik

Časopis Skupine Premogovnik 
Velenje 

Vsebina

stran 3
Šaleška dolina praznuje z 
rudarji

stran 4
Uresničevanje letošnjega letnega 
načrta proizvodnje bo zelo 
zahtevno

stran 7
Inovacijska dejavnost v 
Premogovniku Velenje in HTZ

stran 12
Zunanje presoje sistemov 
vodenja v PV in HTZ

stran 13
Kaj prinaša nova uredba GDPR?

stran 14
Narava ne pozna meja

stran 15
Premogovniški reševalci 
usposobljeni za reševanje s 
helikopterjem

stran 18
Teden Rdečega križa Slovenije

stran 20
Priporočila proti raku naj ne 
obvisijo v zraku

stran 23
Priloga: Upokojili so se

stran 32
Zdravje je v naših rokah

stran 34
Na obisku: Boris Širnik

stran 36
Rudarski oktet navdušil v 
tržaškem zaledju

stran 37
Počastili dan gasilca

stran 37
Rudarski reševalci na gasilskem 
kongresu

stran 38
Športne igre 2018

stran 40
Letni zbor članov Športnega 
društva Skupine PV

stran 40
Obvestila Kluba upokojencev 
Skupine PV

stran 42
Vozni redi 2018



3

UVODNIK

Šaleška dolina praznuje z 
rudarji
Kako hitro teče čas, se zavemo šele takrat, ko praznujemo 
obletnice, vidimo odhajati otroke od doma oz. v trenutku, 
ko je treba zapisati nekaj misli v Rudarja, ki v letošnjem 
letu prav tako obeležuje okrogli jubilej – 65. obletnico 
izhajanja, na kar smo izjemno ponosni, saj je na svojih 
straneh beležil vse pomembne dogodke, ki so oblikovali 
zgodovino Premogovnika Velenje.
Odkar pomnim, je moje življenje povezano z rudarstvom. 
Rudnik je dajal kruh že mojim prednikom – očetu, strice-
ma, bratrancem in drugim sorodnikom. Pri nas doma se je 
vedno »fedralo in se fedra« še danes. Tudi takrat, ko bi si 
sam želel zgolj mirnega družinskega kosila. 
Vsako leto se ob rudarskem prazniku tudi sam spomnim 
svojega skoka čez kožo, gesla, ki sem ga povedal, in vseh 
občutkov, ki so me takrat prevevali. Vse znova in znova 
podoživim na vsakoletni prireditvi, ki jo pripravimo, in 
ker verjamem, da se tako počuti tudi večina naših »kame-
ratov«, sem vesel, da nam je uspelo to tradicijo ohraniti 
tudi takrat, ko nam je bilo v podjetju najtežje in smo 
praznovanje prestavili iz julija v september.
Časi so bili tudi v preteklosti težki, toda vedno smo se s 
skupnimi prizadevanji znali izvleči iz najtežjega položaja. 
Kljub različnim zlonamernim govoricam, ki bi rade v našo 
sredino vnesle nemir, verjamem, da večina zaposlenih 
še vedno živi in utripa s Premogovnikom. Se veseli vseh 
dosežkov in dobrih rezultatov, ki smo jih skupaj dosegli. 
Res pa je, da smo znali biti včasih bolj hvaležni za majh-
ne stvari in da če se je še včeraj solidarnost izražala na 
vsakem koraku, danes ljudje vse pogosteje gledajo zgolj 
nase. Vse prevečkrat se na sestankih srečujem z vpraša-
nji in zahtevami, kaj vse bi še lahko podjetje naredilo za 
zaposlene. Pogrešam pa vprašanja, ki naj bi si jih vsak 
zastavil samemu sebi: Kaj lahko jaz sam še več napravim 
za Premogovnik? Da bom še bolj učinkovit? Da bom 
zmanjšal stroške? Da bom z opremo ravnal preudarno? 
Sam si želim in pričakujem več iniciative s strani vsakega 
posameznika, saj vemo, da smo ljudje tisti motor podjetja, 
ki ga žene naprej.
Jubileji, prazniki in obletnice v nas vedno sprožijo vpraša-
nja ali razmišljanja o tem, ali je vse, kar smo si v preteklo-
sti zadali, tudi narejeno, nam je uspelo doseči zastavljene 
cilje ali ne, smo na dozdajšnje delo in življenje ponosni …
Za našim Premogovnikom je 143-letna zgodovina. Vzpo-
nov in padcev. Več kot 248 mio ton izkopanega premoga. 
Še vedno je s podjetjem povezanih več tisoč ljudi, če 

štejemo le najožje člane družin rudarjev, tako da lahko z 
mirno vestjo zapišem, da z našim »šahtom« še vedno diha 
celotna Šaleška dolina.
Dolina, ki jo je rudarstvo pred desetletji zaznamovalo s 
svojo dejavnostjo in jo v udarniških letih tudi pomagalo 
izgraditi v današnjo privlačno podobo turistično vedno 
bolj zanimive destinacije, bo 30. junija, ko bomo s Skokom 
čez kožo že 58. zapovrstjo ponosno obeležili rudarski 
praznik, ponovno odeta v zeleno, stanovsko barvo našega 
stanu. Budnice rudarske godbe, kanonada in parada v 
črno oblečenih uniformiranih rudarjev je nekaj, brez česar 
si nihče izmed nas, ki smo zapisani rudarstvu, ne predsta-
vlja 3. julija. 
In tako bo tudi letos.
Spoštovani sodelavke in sodelavci, naši nekdanji zaposleni, 
ob prazniku rudarjev vam iskreno čestitam in vas vabim, 
da skupaj z družinami in prijatelji praznujete z nami.
SREČNO!

mag. Ludvik Golob, generalni direktor
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Uresničevanje letošnjega 
letnega načrta proizvodnje 
bo zelo zahtevno
Ko smo v Premogovniku Velenje konec lanskega leta načrtovali proizvodnjo premoga za leto 2018, 
smo se zavedali, da bo uresničitev naših načrtov zelo zahtevna, vendar nismo pričakovali takšnih 
težav, s kakršnimi smo se v naši jami spopadali v prvih štirih mesecih letos. A takšna pač je narava 
našega dela, ki je kljub vsej sodobni tehnologiji in znanju, ki ju imamo v Premogovniku Velenje, 
še vedno nepredvidljiva. O težavah v proizvodnji in načrtih do konca leta smo se tudi tokrat pogo-
varjali z vodjem Proizvodnega področja in glavnim tehničnim vodjem Premogovnika Velenje mag. 
Bogdanom Makovškom, ki je vsem težavam navkljub prepričan, da letošnji korigirani plan proizvo-
dnje ni ogrožen in bomo ob koncu leta dosegli zastavljene cilje.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Začetek leta je bil z vidika proizvodnje 
zelo zahteven in ambiciozen, saj smo 
imeli začetni plan bistveno višji, kot 
je ta zdaj, ko smo ga nekoliko korigi-
rali. Prvotno načrtovano proizvodnjo 
3.689.000 ton smo prilagodili porabi 
premoga v TEŠ ter velikosti deponije. 
Novi plan proizvodnje je tako znašal 
3.580.000 ton premoga. V tem času 
(1. 6. 2018) imamo na ta plan  dobrih 
100.000 ton minusa, kar je predvsem 

posledica težav na odkopu k. –95/A, 
ki se vlečejo že vse od začetka obra-
tovanja tega odkopa. Največ težav je 
v odvozni progi, ob tem pa se večkrat 
pojavlja tudi drobeča stena in temu 
posledično zalaganje zruškov ter 
uravnavanje sekcij. Največje tveganje 
za doseganje letošnjega plana predsta-
vlja deformacija že izdelane komore in 
dela dostavne proge novega odkopa k. 
–95/B, kar je posredna posledica vpli-

va delovanja odkopa k. –95/A. Po za-
četku delovanja odkopa k. –95/A nam 
je zatisnilo okoli 50 metrov dostavne 
proge in 100 metrov komore novega 
odkopa. Če tega ne bi bilo, bi do zdaj 
imeli pripravljene bistveno več etaže in 
bi lahko odkop B zagnali predčasno. 
Izjemne napore vlagamo, da bo ta od-
kop s proizvodnjo začel vsaj skladno z 
osnovnim načrtom, kar je nekje proti 
koncu letošnjega oktobra.

Deponija premoga (foto: Miran Beškovnik)
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Letošnje proizvodne rezultate nam je močno otežil tudi velik obseg pretesarb, predvsem pri pripravi odkopa CD3/G.
(foto: Miran Beškovnik)

Pri vseh navedenih težavah je nekoliko svetla točka ta, da imamo letos 
precej boljšo kalorično vrednost premoga, kot smo jo načrtovali. To 
pomeni, da bomo morali za uresničitev plana proizvodnje v energiji, ki 
zdaj znaša 38.650 TJ, pri načrtovani letni kalorični vrednosti 11,2 GJ/
tono odkopati 3.450.000 ton premoga.

V prvih petih mesecih 
1.509 metrov novih prog 
in 625 metrov pretesarb
Letošnje proizvodne rezultate nam je 
močno otežil tudi velik obseg prete-
sarb, predvsem pri pripravi odkopa 
CD3/G, ki je s proizvodnjo začel 26. 
marca. Za njegov zagon smo morali 
veliko pripravskih delovišč in opreme 
angažirati prav v tem območju, 
zaradi česar nismo mogli dela izvajati 
drugje. Delna posledica tega je tudi 
kasnitev priprave novega odkopa 
k. –95/D. Z dodatnimi tehničnimi 
rešitvami smo nekoliko pridobili na 
času, zato bo ta odkop s proizvodnjo 
premoga začel skladno z načrtom, 
ki je nekje proti koncu novembra. 
Zaradi navedenih težav imamo letos 
določen izpad proizvodnje v tonah, 

kar bomo tekom leta nadoknadili. 
Večji izpad imamo pri izdelavi novih 
prog, ki v tem času (1. 6. 2018) znaša 
okoli 700 metrov, kar je predvsem 
posledica večjega obsega pretesarb. 
V prvih petih mesecih smo izdelali 
1.509 metrov novih prog in kar 625 
metrov pretesarb.

Proizvodnja z odkopov k. 
–95/A in CD3/G
V tem času v naši jami delujeta odko-
pa k. –95/A in CD3/G. Na slednjem 
je bilo v začetnem obdobju kar nekaj 
težav z vodo, te se še vedno pojavljajo, 
vendar v manjšem obsegu. Ko je za-
gotovljena obratovalna zanesljivost, ta 
odkop dosega nadpovprečne proizvo-
dne rezultate. V prvih petih mesecih 
letos smo odkopali 1.328.000 ton 
premoga, kar je nekaj pod načrtom. 

Primanjkljaj se je v maju precej zmanj-
šal, saj je bil maj prvi letošnji mesec, 
ko smo dosegli zelo dobre proizvodne 
rezultate. Majsko povprečje je znašalo 
14.650 ton dnevne proizvodnje oz. 
337.000 ton premoga v celem mesecu. 
Ob stabilni odkopni fronti, kot jo ima-
mo zdaj, načrtujemo tudi v prihodnjih 
mesecih proizvodnjo premoga več kot 
300.000 ton/mesec. V nadaljevanju 
leta bo treba angažirati številne pripra-
vske zmogljivosti, da bomo oba nova 
odkopa k. –95/B in D, ki sta nujna 
za izpolnitev letošnje proizvodnje, 
pravočasno pripravili in zagnali ter 
tudi z njuno pomočjo izpolnili letošnji 
načrt proizvodnje. V pripravi je tudi 
novi odkop CD3/J, ki bo po načrtih s 
proizvodnjo začel aprila 2019. Ob tem 
bodo stekle tudi aktivnosti za pripravo 
odkopov k. –95/C in k. –110/E, ki 
bosta začela z odkopavanjem v drugi 
polovici prihodnjega leta.

V pripravi pomembni 
investicijski objekti
V pripravi je tudi izdelava izjemno 
pomembnih investicijskih objektov, 
kot je izdelava vodne proge, ki poteka 
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v skladu z načrtom. Ta proga je izje-
mnega pomena zaradi odvodnjavanja 
območja Gaberk, kjer bomo nada-
ljevali odkopavanje po letu 2020. S 
tem se začasno ustavlja odkopavanje 
CD-območja. Pomembni investicijski 
objekti, ki so v pripravi, so še izdelava 
pristopnih prog za Izstopni zračilni 
jašek NOP II (IZJN). Tega bo treba 
čim prej priklopiti na jamsko omrežje 
oz. na prezračevanje jame – najkasne-
je do pomladi leta 2020.

Blok 6 v remontu do 2. 
julija
Blok 6 v TEŠ je v tem času v remontu 
in tako bo po predvidevanjih vse do 
2. julija. Ne glede na to moramo v 
Premogovniku Velenje glede proizvo-
dnje doseči načrtovane cilje. 
Deponija premoga v teh dneh močno 
raste, saj je naša zdajšnja dnevna 
proizvodnja okoli 15.000 ton. Na 
deponiji je zdaj (1. 6. 2018) 370.000 
ton premoga. Pri tej dinamiki naše 
proizvodnje bo deponija do začetka 
vnovičnega obratovanja bloka 6 
znašala okoli 550.000 ton, kar je 
povsem v skladu z načrti. 
Blok 6 bo po 2. juliju spet polno delo-
val, zelo dobro napredujejo tudi dela 
pri revitalizaciji bloka 5. Ta naj bi po 
naših informacijah poizkusno začel 
obratovati že konec julija, redno pa 
najbrž na začetku oktobra. To pome-
ni, da bo deponija premoga bistveno 
skopnela, saj bodo s tem v TEŠ pora-
bili načrtovane količine premoga. 

Slobodan Mrkonjić

Proizvodnja v maju 2018
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –95/A 200.100 183.452 –16.648 91,68 7.976
CD3/G 129.900 139.348 17.448 114,31 6.059
Proizvodnja 322.000 322.800 800 100,25 14.035
Priprave 11.500 14.153 2.653 123,07 615
skupaj Pv 333.500 336.953 3.453 101,04 14.650

Proizvodnja januar–maj 2018
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 1.390.058 1.279.775 –110.028 92,07 11.741
Priprave 49.944 48.918 –1.026 97,95 449
skupaj Pv 1.440.002 1.328.693 –111.309 92,27 12.190

Mag. bogdan Makovšek: »Bližajo se poletni meseci in z njimi tudi čas 
dopustov. V tem času se lahko zgodi, da na delovnem mestu nekoli-
ko popusti koncentracija, zato še posebej opozarjam vse zaposlene, 
naj bodo pozorni na to, da naše delo še naprej poteka varno, da smo 
pri delu čim bolj zbrani in da tudi na področju varnosti in zdravja pri 
delu dosežemo rezultate, kot si jih želimo. Vsem sodelavcem se ob tej 
priložnosti zahvaljujem za dosedanje delo. Želim si, da bi naše delo tudi 
v prihodnje potekalo uspešno in predvsem varno. Kljub vsem težavam 
sem prepričan, da bomo tudi letošnje leto na koncu uspešno končali. 
Živimo v izredno zahtevnih in napornih časih, zato je prav, da se kdaj 
tudi poveselimo. Menim, da je za to več kot primeren bližajoči se naš 
stanovski praznik dan rudarjev, ki je poleg dneva sv. Barbare naš najve-
čji praznik. Že po tradiciji ga dostojno proslavimo in medse sprejmemo 
novince, vsekakor pa je to tudi priložnost, da se družimo z zdajšnjimi in 
nekdanjimi sodelavci, preverimo, kaj smo že dosegli, in se vsi skupaj ne-
koliko zazremo tudi v našo skupno prihodnost. Želim si, da bi nas bilo 
tudi letos v rudarski paradi čim več, tako zdajšnjih kot tudi nekdanjih 
sodelavcev. S tem bo naš praznik tako kot vsa leta do zdaj proslavljen 
dostojno in veličastno.«
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Avtorji in promotorji Premogov-
nika Velenje in HTZ so v letu 2018 
zavihali rokave še nekoliko višje in 
svoje ideje iz zamisli prelili v re-
alnost. Preden se je leto nagnilo v 
drugo polovico, že zaznamujemo 66 
oddanih koristnih predlogov. Druga, 
še bolj markantna številka je 41, ki 
govori o številu realiziranih koristnih 
predlogov oziroma o inovacijah. 
Statistika pove, da je bilo izvedenih 
64 % koristnih predlogov, pri čemer 
moramo upoštevati dejstvo, da so bili 
nekateri od teh predlogov prijavljeni 
že v minulih letih.

Inovatorji in promotorji
Gonilna sila inovacijske dejavnosti 
so vsekakor inovatorji, saj so njiho-
ve ideje in želje po izboljšavah tisti 
nastavki, na katerih slonijo uspešne 
zgodbe. Prav vsa delovna področja 
skrivajo možnosti za nove pristope, 
izboljšave procesov ali celo uvedbe 
novih produktov ali orodij. Res je, 
da je zaradi specifičnih razmer v 
premogovnikih veliko varnostnih in 
tehničnih omejitev, a vendar prihajajo 
iz jamskega delovnega okolja številni 
predlogi, ki izboljšujejo varnost in 
olajšajo delo. Med številnimi predlogi 
lahko letos med naborom inovacij 
izpostavimo varnostno mrežo, ki ščiti 
rudarje na pripravskih deloviščih 
pred kosi premoga iz čelne stene, ter 
rešitve pri zamenjavah elementov 
jamskih transporterjev za vzposta-
vitev transporta odkopne opreme. 
Inovativni pristopi so privedli do pro-
cesnih rešitev pri jamskih postajah, 
delovanju klimatskih naprav, avtoma-
tizaciji delovanja transformatorske 
postaje, izboljšavah na energetsko-
-krmilni opremi, administrativnih 
postopkih in mnogih drugih elemen-
tih opreme ter postopkih dela.

Inovacijska dejavnost v 
Premogovniku Velenje in HTZ
Kje je meja med vsakdanjimi delovnimi obveznostmi in preskokom, ki mu pravimo inovativnost? 
Verjetno bi na to vprašanje dobili dosti različnih odgovorov, saj je gledišče vsakega posameznika 
drugačno. Zagotovo pa drži, da je treba vse pristope k delu in v izvedbi, ki imajo v vsebini nekaj 
novega, drugačnega, prepoznati, potrditi in nenazadnje tudi nagraditi. In tu se lahko zamislimo 
ob izreku norveškega pustolovca Thora Heyerdahla, ki je govoril, da mej ni videl, le slišal je, da 
obstajajo v glavah nekaterih. Vsekakor inovatorji teh meja ne nosijo v sebi.

Če so gonilna sila inovatorji, ne 
smemo pozabiti na izvedbo in reali-
zacijo koristnih predlogov, kjer se v 
proces vključujejo promotorji ino-
vacijske dejavnosti. V zdajšnji shemi 
imamo 19 promotorjev, ki skrbijo za 
postopke vodenja koristnih predlo-
gov, koordinacijo z vodji, pomoč 
pri izdelavi poročil ter nenazadnje 
za oblikovanje nagrade avtorjem, 
skladno s Pravilnikom o inovacijski 
dejavnosti. Zaradi obdelave, statistike 
in sledljivosti je treba vsak koristni 
predlog voditi v namenski aplikaciji 
od prijave preko realizacije do za-
ključka z oblikovanjem nagrade. Med 
drugim so mnogi promotorji obenem 
tudi avtorji koristnih predlogov, 

kar še dodatno bogati inovacijsko 
dejavnost. 

Sodelovanje na razpisu za 
najboljšo inovacijo v regiji 
(SŠ GZS)
Po enoletnem premoru smo se po-
novno pomešali v družbo najboljših 
inovatorjev Savinjsko-šaleške regije. 
Na razpis najboljših inovacij (skupno 
15 prijavljenih inovacij) pod okriljem 
regijske enote Gospodarske zbornice 
Slovenije (SŠ GZS) smo prijavili dve 
inovaciji, in sicer Hidravlično odko-
pno podporje PV-2S-3960-22/42 in 
Inovativni sistem jamske registracije 
Premogovnika Velenje z uporabo 
tehnologije RFID UHF. Tudi tu smo 
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dobili potrditev, da sta prizadevnost 
in kakovost dela na visoki ravni, saj je 
strokovna komisija potrdila srebrni 
nagradi za obe prijavljeni inovaciji. 
Pomembno je izpostaviti dejstvi, da 
je naše delo relativno slabo poznano 
med drugimi industrijskimi panogami 
ter naša dejavnost ni tekmec na trgu 
izdelkov. Ne glede na to, da prijavljeni 
inovaciji ne spadata v proizvodno 
kategorijo z merili gospodarskih 
učinkov, smo z našimi procesnimi 
rešitvami dokazali, da smo na visoki 
ravni inovativnosti. 
Srebrni priznanji pomenita prepo-
znavnost prijavljenima inovacijama 
tudi v širšem pogledu, saj lahko obe 
rešitvi ponudimo na morebitnem 
nastopu na tujih trgih z dodatnim 
argumentom odličnosti.

Promocija inovacijske 
dejavnosti
Vsaka dejavnost, v katero smo vključe-
ni, se lahko razvija in izboljšuje. Nabor 
idej v koristnih predlogih je zakladni-
ca kolektivnega znanja, ki se prenaša 
na nove generacije zaposlenih. Z na-
menom izboljšanja prepoznavnosti in 
sprejetosti inovacijske dejavnosti med 
zaposlenimi smo v Premogovniku 
Velenje in HTZ naredili prve korake 
k promociji z gradivom za ozave-
ščanje zaposlenih o pomembnosti 
in potrjevanju njihove inovacijske 
sposobnosti. Celotna zgodba, celostna 
grafična podoba in sporočilnost na 
gradivu (plakat, letak in nalepka) 
vsebujejo jedrnata in jasna sporočila, 
pri čemer smo ponovno uporabi-
li maskoto podjetja – krtka Ligija. 
Promocija vsebuje simboliko Ligija in 
diamanta, ki ga krtek oblikuje od rude 
do bleščečega sijaja, kar predstavlja 
celotno zgodbo od oddaje do realizaci-
je koristnega predloga.

Misli promotorjev
gregor železnik, promotor v jamski 
strojni službi: »Med številnimi ino-
vacijami je treba izpostaviti dve, ki sta 
omogočili pravočasno odkopavanje ter 
izvedbo sanacijskih del v jami:
•	 zaradi potreb po proizvodnji je bilo 

treba čim prej začeti z odkopavan-
jem premoga na odkopu k. –95/A. 
Oviri za začetek odkopavanja sta 
med drugim bili demontaža in 
transport odkopne opreme z odko-
pa k. –80/C preko odvoza premoga. 
S spremembo lokacije pogonskega 

stroja prečnega traku (b = 1200 
mm), konstrukcijske predelave 
odlagalnega dela, z zamenjavo dela 
prečnega traku (nižjo konstrukcijo) 
ter prilagojeno povratno postajo 
1. traku smo pridobili ustrezno 
višino za transport z VDL. Tako sta 
demontaža odkopne opreme in ro-
panje ločnega podporja v odvozni 
progi odkopa k. –80/C potekala 
nemoteno in hkrati z obratovanjem 
odkopa k. –95/A;

•	 na začetku obratovanja odkopa 
CD3/G so še vedno potekala dela 
izdelave navezav za dostavno progo 
odkopa CD3/G; hkrati smo začeli 
izdelovati proge za odkop CD3/J. S 
spremenjeno začasno konstrukcijo 
transporterja s trakom (trak 2 CD) 
je bil omogočen transport z VDL 
nad trakom 2CD. S tem smo omo-
gočili nemoteno oskrbo pripravskih 
delovišč z materialom za izdelavo 
navezav, ki pripravljajo odkopno 
ploščo CD3/J in odkopa CD3/G.«

silvo Pečovnik, promotor v remon-
tu in vzdrževanju – elektrodel: »V 
elektro delu Remonta in vzdrževanja, 
kamor spadajo Elektro delavnica, 
Elektro vzdrževanje in Elektro strojna 
priprava dela, je bilo v obdobju janu-
ar–maj 2018 od šestih avtorjev skupaj 

prijavljenih 8 koristnih predlogov. Vsi 
so bili uspešno realizirani, vpeljani v 
prakso in tudi primerno nagrajeni.
Gre predvsem za tehnične izboljšave 
na področjih servisiranja in preizku-
šanja električne opreme, namenjene za 
obratovanje v jami in tudi zunaj nje. 
Kot promotor inovacijske dejavno-
sti se zelo rad aktivno in pozitivno 
vključim v čimprejšnjo realizacijo in 
vpeljavo predloga v prakso vse do 
izplačila nagrade avtorju, kar se je do 
zdaj v vseh preteklih letih pokazalo 
kot dobra praksa. Veseli dejstvo, da je 
pri nas kontinuiteta dosežena (cca 2 
predloga na mesec), kar pomeni, da je 
zavedanje sodelavcev, da lahko vsak na 
svojem področju z inovativnim razmi-
šljanjem in pristopom delujejo tako v 
dobro podjetja kakor tudi sebe.« 

Franjo Mazaj, promotor v PPds, 
otPen in otPsn: »Službe, ki jih 
pokrivam kot promotor v PDDS, 
OTPEN in OTPSN, so v tem letu 
na področju inovacijske dejavnosti 
ponovno zelo aktivne. Inovacijska 
dejavnost je tesno povezana s tehno-
loškim načinom dela, razvojem in 
delovnimi nalogami, ki ji opravljamo. 
Velik pomen imajo tudi vodje služb, 
ki podpirajo to dejavnost in z nami 
konstruktivno sodelujejo pri realizaci-
jah koristnih predlogov. V prvih petih 
mesecih letos smo uspešno pridobili 
14 prijav osmih avtorjev in realizirali 7 
koristnih predlogov s skupnim gospo-
darskim prihrankom 170.592,52 evra.
Največji gospodarski prihranki v tem 
letu so bili pri »Avtomatizaciji RTP 
20/6 kV Nove Preloge« in »Predelavi 
sušilnika kompresorske postaje OPP«.
V postopku realizacije in pripravi ima-
mo še precej zanimivih predlogov.«

dr. Sergej Jamnikar, 
vodja Inovacijske dejavnosti v PV
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Inovatorji Premogovnika Velenje, ki so za Hidravlično odkopno podporje PV-2S-3960-22/42 prejeli srebrno priznanje za 
najboljše inovacije SAŠA regije (foto: Mateja Klinc).

Inovatorji iz hčerinske družbe HTZ, ki so za Inovativni sistem jamske registracije Premogovnika Velenje z uporabo tehnologi-
je RFID UHF prav tako prejeli srebrno priznanje za najboljše inovacije SAŠA regije (foto: Mateja Klinc).
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... je beseda, ki jo slišimo na vsakem koraku. 
Inovativnosti pa ni brez kreativnosti, katero 
pa morate vzgajati in skrbeti, da bo vedno 
prisotna tudi na delovnem mestu.

 Prizadevajte si za vizualne predstavitve, narišite svoje ideje.

 Ne upoštevajte pravil. Ne omejujte sodelavcev pri iskanju idej, naj ena ideja 
spodbudi drugo, še boljšo.

 Razmišljate v obratni smeri, od cilja, ki ga želite doseči čez 15 let do trenutka, 
ko boste na sestanku iskali najboljše poti, kako le-tega doseči.

 Sestanek naj ne bo stroga formalnost, ampak sproščeno okolje, kjer bo 
kreativnost dobila prosto pot.

 Zapišite vse, saj nobena ideja ali preblisk ni nepomemben. Imejte pavze.

 Dobre ideje se lahko rodijo tudi po koncu delovnega dne, ko zapustite 
pisarno.  Kaj pa delovni sestanek v bližnjem lokalu?

 Tudi fizična aktivnost lahko spodbudi vašo kreativnost.

 Kreativnost ni vezana le na določene poklice, ampak se skriva v vsakem od 
nas, zato lahko dobro idejo podajo tudi posamezniki, ki opravljajo najbolj 
dolgočasna dela.

 Začnite se pogovarjati.  Najtežji del vsakega sestanka namenjenega iskanju 
novih idej je začetek pogovora, zato lahko odprete  vrata kreativnost tudi s 
pogovarjanjem ali pisanjem o katerikoli temi.   
Tako boste lažje prebili led.
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Zunanje presoje sistemov 
vodenja v PV in HTZ

V februarju in marcu 2018 so bile 
v obeh družbah izvedene notranje 
presoje sistemov vodenja, in sicer v 
38 organizacijskih enotah. Presojalo 
je 42 usposobljenih notranjih preso-
jevalcev. Kot rezultat notranjih presoj 
je bilo podanih 116 ukrepov oziroma 
izboljšav.
Pregled sistemov vodenja vodstva 
je bil izveden v obliki vodstvenih 
pregledov. Oba vodstvena pregleda sta 
bila izvedena na začetku aprila 2018. 
Rezultat vodstvenih pregledov je bila 
potrditev dosedanjega delovanja na 
področjih sistemov vodenja. Prav tako 
so bile podane usmeritve in naloge za 
nadaljnje izboljševanje sistemov vode-
nja. Vodstvo Premogovnika Velenje je 
na vodstvenem pregledu podalo 6 in 
vodstvo HTZ Velenje 8 ukrepov. 

Skladno z zahtevami standardov za sisteme vodenja so bile v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje 
izvedene aktivnosti, potrebne za vzdrževanje standardov. Obe družbi imata certificirane tri sisteme 
vodenja – sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu. Še vedno 
je vpeljan sistem upravljanja z energijo, vendar se certifikacija sistema ne obnavlja. Spremljanje 
energetskih registrov se šteje kot sestavni del registrov sistema ravnanja z okoljem. V družbi so 
smiselno upoštevane smernice sistema upravljanja varovanja informacij.

Potrditev pravilnosti delovanja družb 
z zahtevami standardov za sisteme 
vodenja je preverjanje skladnosti na 
zunanji presoji. Zunanjo presojo je 
23. in 24. aprila 2018 v Premogovniku 
Velenje in HTZ Velenje izvedla certifi-
kacijska hiša SIQ Ljubljana.
Zunanja presoja je za Premogovnik 
Velenje zajemala:
•	 redno presojo sistema vodenja 

kakovosti po ISO 9001:2015;
•	 obnovitveno presojo sistema ravna-

nja z okoljem po ISO 14001:2015;
•	 redno presojo sistema varnosti 

in zdravja pri delu po BS OHSAS 
18001:2007

in za HTZ Velenje:
•	 obnovitveno presojo sistema vode-

nja kakovosti po ISO 9001:2015;
•	 obnovitveno presojo sistema ravna-

nja z okoljem po ISO 14001:2015;
•	 obnovitveno presojo sistema 

varnosti in zdravja pri delu po BS 
OHSAS 18001:2007.

Zunanja presoja je potekala po planu 
presoje z ekipo presojevalcev SIQ, 
vodja presojevalne skupine je bil mag. 
Dušan Zorc. Presojevalci so ugotovili, 
da nenehno izboljšujemo delovanje 
naših procesov, obvladujemo tveganja 
in spremembe, skladno s postavljeno 
politiko in cilji družb. Ugotovili so, da 
je poslovanje obeh družb usklajeno z 
zahtevami vseh presojanih standardov.
V poročilih zunanje presoje so pre-
sojevalci podali nekaj priporočil za 
izboljšave procesov v obeh družbah. V 
primerih obnovitvenih presoj so druž-
bam podaljšali veljavnost certifikatov 
za tri leta.

Presojevalci so ugotovili, da je poslovanje obeh družb usklajeno z zahtevami vseh presojanih standardov. 
(foto: Slobodan Mrkonjić)
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Kaj prinaša nova uredba GDPR?

Splošna uredba o varstvu osebnih 
podatkov določa nova pravila glede 
obdelovanja osebnih podatkov vseh 
evropskih državljanov. Zasnovana 
je tako, da posameznikom omogoča 
večji nadzor nad osebnimi podatki in 
jim nudi možnost uveljavljanja pravic. 
Uredba je postala zavezujoča za vse 
države članice 25. maja 2018. Bistvene 
spremembe, ki jih prinaša, so zajete v 
treh sklopih.

Obveznosti upravljavcev 
in obdelovalcev osebnih 
podatkov
V uredbi so podrobno opredeljene 
splošne obveznosti upravljavcev in 
oseb, ki osebne podatke obdelujejo 
v njihovem imenu (obdelovalci). 
Med temi obveznostmi sta obve-
znost izvajanja ustreznih varnostnih 
ukrepov (priprava varnostnih politik) 
in obveznost uradnega obveščanja 
o kršitvah varstva osebnih podat-
kov. V skladu z uredbo bodo mo-

Prenovo varstva osebnih podatkov je Evropska komisija predlagala leta 2012 z namenom po-
sodobitve določb Direktive o varstvu podatkov iz leta 1995. Od sprejema te direktive do zdaj je 
z razvojem informacijskih in komunikacijskih tehnologij (nove tehnologije, družbena omrežja, 
aplikacije na mobilnih napravah) prišlo do obsežnih sprememb v obvladovanju, količini in prenosih 
osebnih podatkov, ki zahtevajo posodobitve zakonskih zahtev. Enotna in posodobljena zakonodaja 
o varstvu osebnih podatkov je bistvena za zagotovitev temeljne pravice posameznikov do varstva 
osebnih podatkov in razvoja digitalnih storitev v celotni Evropski uniji.

V Skupini Premogovnik Vele-
nje smo pravočasno začeli in 
se ustrezno pripravili na Splo-
šno uredbo o varstvu osebnih 
podatkov. Zdaj izvajamo vse 
potrebne aktivnosti za doka-
zovanje izpolnjevanja zahtev 
varstva osebnih podatkov, ki 
jih narekuje GDPR. Projekt 
bo predvidoma končan v 
juliju 2018, seveda pa se bodo 
aktivnosti na tem področju 
nadaljevale tudi v prihodnje.

rale številne organizacije imenovati 
uradno (odgovorno) osebo za varstvo 
podatkov. Upravljavci ne bodo 
več dolžni prijavljati zbirk osebnih 
podatkov v register zbirk osebnih 
podatkov pri IP-RS, ostajajo pa 
dolžnosti vodenja evidenc obdelave 
osebnih podatkov, te dolžnosti pa se 
uvajajo tudi za obdelovalce osebnih 
podatkov. Večji poudarek daje uredba 
tudi izvedbi analize učinkov na varstvo 
osebnih podatkov (ocene tveganja), 
v primeru varnostnih incidentov, 
kot je npr. izguba osebnih podatkov, 
pa se uvaja obveznost poročanja 
nadzornemu organu in v določenih 
primerih tudi obveščanja vseh 
posameznikov, katerih podatki bi bili 
lahko razkriti.

Pravice posameznika
Posameznik ima pravice seznanitve s 
tem, kateri osebni podatki o njem se 
obdelujejo, in z odločitvami, kako se 
bodo obvladovali. Med temi pravicami 

so pravica do dostopa do osebnih po-
datkov ter pravice do popravka, poza-
be, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora 
in prenosljivosti podatkov. Določena 
je tudi obveznost upravljavcev (oseb, 
odgovornih za obdelavo podatkov) 
glede zagotavljanja preglednih in 
lahko dostopnih informacij posame-
znikom, na katere se nanašajo osebni 
podatki, o obdelavi njihovih podatkov. 

Nadzorni organi (IP-RS)
V uredbi je potrjena zdajšnja obve-
znost držav članic glede ustanovitve 
neodvisnega nadzornega organa na 
nacionalni ravni. Njegov cilj je tudi 
vzpostavitev mehanizmov, s katerimi 
bi zagotovili doslednost pri izvajanju 
zakonodaje o varstvu podatkov v 
celotni EU.

Miha Ozimek, SIQ, in  
Nataša Jevšnik, vodja projekta GDPR

Nov standard za sistem 
vodenja varnosti in 
zdravja pri delu ISO 
45001:2018
Sistem varnosti in zdravja pri delu je v 
Premogovniku Velenje in HTZ Velenje 
vpeljan že kar nekaj let. Do zdaj je 
bil pri nas v uporabi britanski stan-

dard BS OHSAS 18001:2007. Letos je 
organizacija ISO izdala nov mednaro-
dni standard ISO 450001:2018 Sistem 
vodenja varnosti in zdravja pri delu 
– Zahteve z napotki za uporabo, ki naj 
bi nadomestil britanskega. Standard 
je napisan v skladu z vodilom ISO o 
enotni strukturi standardov za sisteme 
vodenja (ISO 9001 in ISO 14001).

Podobno kot pri drugih standardih je 
predvideno obdobje za prehod na nov 
standard tri leta. 
V Premogovniku Velenje in HTZ 
Velenje bomo k novemu standardu 
pristopili s programsko nalogo jeseni 
letos.

Simon Klinc
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Pomoč pri odstranjevanju posledic 
neurja s točo smo ponudili tudi člani 
Gasilske zveze Šaleške doline, med 
njimi Prostovoljno industrijsko gasil-
sko društvo Premogovnika Velenje. 
V nedeljo, 10. junija, smo pomagali 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Talčji vrh pri prekrivanju streh na 
gospodarskih objektih in hišah v 
naselju Otovec. Odzvalo se je osem-
najst gasilcev s tremi vozili GVM-1 
in prikolico za posredovanje. Znova 
se je pokazala nesebična požrtvoval-
nost gasilcev ter pomoč sočloveku v 
nesreči saj je bilo narejenega veliko. 
Kljub visokim temperaturam, ki jim 
je sledil dež ter izjemno napornemu 
in zahtevnemu delu je bila vsaka 
minuta pomoči za prizadete prebival-
ce vredna ogromno. Le-ti so nam bili 
iskreno in iz srca hvaležni za pomoč, 
to pa je tisto kar resnično šteje.

Na pomoč!
Boris Špeh,

poveljnik PIGD PV

Narava ne pozna meja
Pestro vremensko dogajanje z močnimi nalivi, sunki vetra in točo je zadnje čase žal stalnica. V pe-
tek, 8. junija 2018, se je nebo še posebej razbesnelo nad Belo Krajino. Uničujoča toča je poškodo-
vala veliko objektov, številna vozila so bila poškodovana, sprožili so se zemeljski plazovi. Prizori, 
ki jih nihče ne želi doživeti so zaznamovali tamkajšnje prebivalce. 
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Premogovniški reševalci usposobljeni 
za reševanje s helikopterjem
Jamski reševalci Premogovnika Velenje so bili 12. junija na Brniku na usposabljanju za uporabo zrakoplovov za potrebe 
zaščite, reševanja in pomoči po modulu A. V sklopu usposabljanja so najprej spoznali delovanje zrakoplovov ter pristope 
in vstope vanje. Sledil je pisni izpit, nato teoretični del na poligonu. Za tem je sledil še polet s helikopterjem. Ta je vzletel 
in pristal dvakrat, saj so morali reševalci vanj vstopati in izstopati tako na ravnem kot tudi strmem pobočju.
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Letošnji rudarski praznik bomo 
zaznamovali  v soboto, 30. junija 
2018, ob 18. uri, ko bo na Mestnem 
stadionu velenje izveden 58. skok 
čez kožo. Praznik rudarjev se bo za-
čel z budnicami Pihalnega orkestra 
Premogovnika velenje, ob 17. 
uri pa se bodo uniformirani rudar-
ji zbrali na titovem trgu v središču 
Velenja, od koder bodo  ob 17.30 
krenili proti stadionu.
družabno srečanje zaposlenih v 
družbah skupine Premogovnik 
velenje in upokojencev skupine 
Pv bo po prireditvi na parkiri-
šču pod galactico.

V ta namen bodo družbe v skupi-
ni Premogovnik velenje (PV, HTZ 
Velenje, RGP, PV Invest in Sipoteh) 
vsakemu zaposlenemu podarile bon 
za malico. bon bo mogoče porabiti 
samo na družabnem srečanju po 
skoku čez kožo. 
Malico na družabnem srečanju bo 
možno dobiti na podlagi prejetega 
bona ali z gotovinskim plačilom.
Uniformirani rudarji  bodo v času 
zbora za parado prejeli tudi  bon za 
pijačo, ki ga bodo lahko za pivo 
unovčili na za to predvidenem raz-
delilnem mestu ob stadionu in tudi 
v šotoru na prireditvenem prostoru.

Upokojeni rudarji bodo lahko bone 
za malico z osebnim dokumentom 
prevzeli v Stekleni direkciji 26. in 
27. junija med 7. in 12. uro ter 28. 
junija med 7. in 15. uro.  Bon bo 
možno unovčiti zgolj na dan prire-
ditve.
srečanje delovnih jubilantov in 
jubilantov rudarske reševalne 
službe  bo v soboto, 30. junija, z 
začetkom ob 10. uri v Muzeju pre-
mogovništva slovenije.

Prijazno vabljeni!

Rudarski praznik

OBVESTILO O ZAPORI CEST
Odbor za pripravo prireditve Skok čez kožo Premogovnika Velenje sporoča, da bo rudarska parada v soboto, 30. 
junija 2018, ob 17.30 krenila s Titovega trga v Velenju na Mestni stadion.
Pot parade bo po Rudarski, Prešernovi, Jenkovi, Kidričevi in Koroški cesti do krožišča pri starem kinu, nato po 
Cesti na jezero do vhoda na stadion na severovzhodni strani.
Omenjene ceste bodo med parado (do vključno 18. ure) zaprte za promet, za nekaj minut pa bo ustavljen tudi 
promet na vpadnicah na omenjene ceste, in sicer na Tomšičevi, Šercerjevi, Kersnikovi in Aškerčevi cesti.
Hvala za razumevanje!
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V Skupini Premogovnik Velenje za uresničitev svojega poslanstva in načrtov  
potrebujemo mlade in ustrezno usposobljene sodelavce, zato vabimo, da se prijavite na

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019.

Razpisujemo štipendije in nudimo ugodnosti v programih:

Premogovnik velenje, d. o. o. raven število štipendij
geostrojnik rudar 4 10
geotehnik 5 8
mehatronik operater ali strojni mehanik 4 4
strojni tehnik 5 3
elektrikar 4 2
elektrotehnik 5 1
diplomirani inženir geotehnologije in rudarstva (UN) ali 
magister inženir geotehnologije in rudarstva 6/2 ali 7 1

diplomirani inženir strojništva (UN) ali
magister inženir strojništva 6/2 ali 7 1

diplomirani inženir elektrotehnike (UN) ali
magister inženir elektrotehnike 6/2 ali 7 1

Htz, I. P., d. o. o. raven število štipendij
mehatronik operater ali strojni mehanik 4 2
strojni tehnik 5 1
elektrotehnik 5 2
diplomirani inženir strojništva (VS ali UN) 6/2 1
diplomirani inženir elektrotehnike (VS ali UN) 6/2 1
magister inženir strojništva 7 1
magister inženir elektrotehnike 7 1

rgP, d. o. o. raven število štipendij
magister inženir gradbeništva 7 1
magister inženir geotehnologije in rudarstva 7 1

rok prijave: za programe srednjega poklicnega in srednjega 
tehničnega izobraževanja do 13. 7. 2018; za fakultete do 28. 
9. 2018; na naslov: Premogovnik Velenje, d. o. o., Partizan-
ska cesta 78, 3320 Velenje.
Prijava naj vsebuje: 
•	 življenjepis ali CV in krajše motivacijsko pismo;
•	 potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2018/19 – v 

programih srednjega poklicnega in srednjega tehničnega 
izobraževanja bodo imeli prednost dijaki višjih letnikov;

•	 zadnje šolsko spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih 
izpitih;

•	 navedbo družbe, v kateri kandidirate za štipendijo.
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in do-
sežke v šolanju, nagnjenja kandidatov za izbrani poklic ter 
druga merila, določena v aktih družbe. 

našim štipendistom nudimo: 
•	 kakovostno praktično usposabljanje;
•	 dodatek za uspešnost in plačilo jamskega dodatka pri 

praktičnem usposabljanju z delom;
•	 brezplačen zdravniški pregled, vsa potrebna zaščitna 

sredstva, prehrano med delom, prevoz s pogodbenimi 
avtobusi, sofinanciranje strokovnih ekskurzij;

•	 možnost podaljšanja štipendije v programih PTI;
•	 možnost zaposlitve v povezanih družbah; 
•	 mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih in 

diplomskih nalog.

kandidatom v programih geostrojnik rudar in geoteh-
nik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bomo podelili 
dvojno štipendijo.

SREČNO!
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Teden Rdečega križa je priložnost, da 
vsak državljan premisli in se odloči, 
da bo prispeval po svojih zmožnostih 
in pomagal sočloveku. Lahko se nam 
pridružite kot novi prostovoljci ali 
donatorji, se odločite za udeležbo 
na tečaju prve pomoči ali reševanja. 
Prav tako lahko delček prispevate z 
nakupom poštnih znamk, ki so po-
svečene tednu Rdečega križa in so v 
tem obdobju na voljo v vseh poštnih 
izpostavah. Ob tej priložnosti smo 
natisnili 2.600.000 znamk, od katerih 
bomo zbrani znesek namenili v raz-
lične humanitarne namene. 
V tem času lahko skupaj razmislimo 
o načelih humanosti, nepristran-
skosti, nevtralnosti, neodvisnosti, 
prostovoljnosti, enotnosti in univer-
zalnosti ter z njihovim upoštevanjem 
zmanjšujemo razlike in razslojevanje 
v družbi. Verjamemo, da lahko z 
upoštevanjem humanitarnih načel 
ustvarimo družbo, na katero bomo 
ponosni, v kateri se bomo počutili 
varni, enaki in v kateri bomo našli 
številne ljudi, ki nam bodo nesebič-
no podali roko takrat, ko jo bomo 
potrebovali.
V tednu Rdečega križa Slovenije so 
se tudi letos v MO Velenje odvijale 
dejavnosti pod okriljem OZRK: 8. 
5. brezplačne meritve krvnega tlaka 
in sladkorja, 9. 5. dan odprtih vrat, 
razstava ročnih del (delavnice RKS 

Teden Rdečega križa 
Slovenije
Od leta 1948 praznujemo 8. maja svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca, obenem je 
to tudi rojstni dan ustanovitelja gibanja Henrija Dunanta. S tem dnem se v Sloveniji začne teden 
Rdečega križa, ki traja do 15. maja. V tem tednu območna združenja pripravijo številne aktivnosti, 
s katerimi želijo javnosti približati delovanje Rdečega križa Slovenije na svojem lokalnem območju. 

OZ Velenje), prikaz aktivnosti RKS 
OZ Velenje (temeljnih postopkov 
oživljanja in uporabe defibrilatorja), 
12. 5. temeljni postopki oživljanja 
in uporaba defibrilatorja v Ribiškem 
domu Velenje, 14. 5. brezplačne 
meritve krvnega tlaka in sladkorja v 
avli Občine Šoštanj, 16. 5. predavanje 
o demenci, 3. 5. predavanje Smeh, 
pozitivna energija – življenje, 30. 5. 
predavanje Bolezni dojk – učenje 
samopregledovanja na modelu. 

Še nekaj pomembnih 
podatkov o krvodajalstvu
V Sloveniji potrebujemo 300 do 
350 krvodajalcev na dan, da bolni-
kom zagotovimo potrebno količino 
krvi. Krvodajalci so torej pomembni 
del zdravstvenega sistema, saj bolni-
kom omogočajo ustrezno zdravljenje 
s krvjo.
Darovanje krvi je tako gotovo ena 
najplemenitejših oblik pomoči 
sočloveku. S številom krvodajal-
cev se Slovenija uvršča v evropsko 
povprečje, najpomembnejše pa je, 
da smo na področju preskrbe s krvjo 
samozadostni. To pomeni, da v celoti 
pokrivamo potrebe lastnega zdra-
vstva po krvi.

Kri lahko daruje vsaka 
oseba:
•	 med 18 in 65 letom starosti;
•	 ki tehta več kot 50 kg; 
•	 ki je dobrega zdravja in počutja;
•	 ki ima vrednosti hemoglobina 135 

g/l (moški) in 125 g/l (ženske);
•	 moški lahko kri darujejo vsake 3 

mesece, ženske vsake 4 mesece.

Darovanje krvi morate 
odložiti:
•	 če imate nov pirsing (prebadanje 

kože), tatu – za 6 mesecev;
•	 če ste dobili transfuzijo krvi – za 

1 leto;
•	 če ste prestali operacijo – za 1 

do 6 mesecev (odvisno od vrste 
operacije);

•	 če ste imeli endoskopske preiska-
ve (gastroskopija, kolonoskopija, 
rektoskopija ...) – za 6 mesecev;

•	 če ste bili v stiku s tujo krvjo ali 
se zbodli z medicinsko iglo – za 6 
mesecev;

•	 če jemljete nekatera zdravila – po 
posvetu z zdravnikom; 

•	 če ste potovali po tropskih krajih – 
do 1 leta;

•	 če ste bili cepljeni – posvet z 
zdravnikom;

•	 če ste bili ali ste noseči oz. ste rodi-
li in dojite – za 1 leto. 

Krvi NE morejo darovati 
vsi, ki:
•	 imajo hujša obolenja srca;
•	 imajo ali so imeli maligne (rakave) 

bolezni;
•	 spadajo v rizično skupino za pre-

nos bolezni;
•	 imajo sladkorno bolezen, ki jo 

uravnavajo z insulinom;
•	 prebolevajo ali so v zadnjih štiri-

najstih dneh prebolevali akutno 
infekcijo.

Katera krvna skupina 
v Sloveniji je najbolj 
pogosta?
V Sloveniji je najbolj pogosta krvna 
skupina A (40 %), sledi krvna skupi-
na 0 (38 %), krvne skupine B je okoli 
15 %, medtem ko je krvna skupina 
AB zelo redka, in jo ima le okoli 7 % 
ljudi. (vir: http://www.ztm.si)

Poznate svojo krvno 
kodo?
Vsak človek ima svojo krvno kodo. 
Katere so skladne in katere ne, prika-
zuje tabela skladnosti krvnih skupin:
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prejemnik/dajalec 0 – 0 + b – b + a – a + ab – ab +

AB + DA DA DA DA DA DA DA DA

AB – DA NE DA NE DA NE DA NE

A + DA DA NE NE DA DA NE NE

A – DA NE NE NE DA NE NE NE

B + DA DA DA DA NE NE NE NE

B – DA NE DA NE NE NE NE NE

0 + DA DA NE NE NE NE NE NE

0 – DA NE NE NE NE NE NE NE

PRIPRAVA NA ODVZEM
Na odvzem pridite spočiti. Pred 
dajanjem krvi se morate počutiti 
zdrave. OBVEZNO pojejte nemasten 
obrok (npr. kruh z marmelado, čaj, 
sadni sok ali kavo ...) – NE PRIHA-
JAJTE NA ODVZEM KRVI TEŠČI.

Odvzemi, ki letos še bodo 
v Velenju
•	 9. 7. – Velenje – Restavracija pod 

Jakcem, za Zavod za transfuzijsko 
medicino Ljubljana;

•	 10. 7. – Velenje – Restavracija pod 
Jakcem, za Zavod za transfuzijsko 
medicino Ljubljana;

•	 11. 7. – Velenje – Restavracija pod 
Jakcem, za Zavod za transfuzijsko 
medicino Ljubljana;

•	 12. 7. – Velenje – Restavracija pod 
Jakcem, za Zavod za transfuzijsko 
medicino Ljubljana

•	 13. 7. – Velenje – Restavracija pod 
Jakcem, za UKC Maribor;

•	 29. 10. – Ravne pri Šoštanju – 
REKS, za UKC Maribor;

•	 12. 11. – Velenje – Restavracija 
pod Jakcem, za Zavod za transfu-
zijsko medicino Ljubljana;

•	 13. 11. – Velenje – Restavracija 
pod Jakcem, za Zavod za transfu-
zijsko medicino Ljubljana;

•	 14. 11. – Velenje – Restavracija 
pod Jakcem, za Zavod za transfu-
zijsko medicino Ljubljana;

•	 15. 11. – Velenje – Restavracija 
pod Jakcem, za Zavod za transfu-
zijsko medicino Ljubljana;

•	 16. 11. – Velenje – Restavracija 
pod Jakcem, za UKC Maribor.

Na odvzem krvi lahko pridete tudi v 
okviru delovnega časa transfuzijske 
službe.
Zavod Republike Slovenije za transfu-
zijsko medicino
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel.: 
(01) 543 81 00, 

vsak delovni dan: 7.00–15.00, sreda: 
7.00–17.00
Center za transfuzijsko dejavnost 
Novo mesto
Zavod RS za transfuzijsko medici-
no, Splošna bolnišnica Novo mesto, 
Šmihelska 1, 8000 Novo mesto, tel.: 
(01) 543 83 40, 
ponedeljek in torek: 7.30–11.00, četr-
tek: 7.30–11.00
Center za transfuzijsko dejavnost 
Slovenj Gradec
Zavod RS za transfuzijsko medicino, 
Gosposvetska 3, 2380 Slovenj Gradec, 
tel.: (01) 543 83 5, 
torek in četrtek: 7.30–11.00
Center za transfuzijsko dejavnost 
Izola
Zavod RS za transfuzijsko medicino, 
Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, 
6310 Izola, tel.: (01) 543 83 60; (05) 
660 62 30, 
torek, četrtek in petek: 7.30–11.00
Center za transfuzijsko dejavnost 
Jesenice
Zavod RS za transfuzijsko medicino, 
Splošna bolnišnica Jesenice, Titova 
112, 4270 Jesenice, tel.: (01) 543 83 
64; (04) 586 83 08t 
torek: 7.30–11.00
Center za transfuzijsko medicino 
UKC Maribor
UKC Maribor, Ljubljanska 5, 2000 
Maribor, tel.: (02) 321 22 75
ponedeljek: 7.00–11.00 (novo), to-
rek: 7.00–17.30, četrtek: 7.00–11.00

Enota za transfuzijsko dejavnost Ptuj
UKC Maribor, Center za transfuzij-
sko medicino, Splošna bolnišnica dr. 
Jožeta Potrča, Potrčeva 23-25, 2250 
Ptuj, tel.: (02) 749 14 37, 
torek in četrtek: 7.00–11.00
Enota za transfuzijsko dejavnost 
Murska Sobota
UKC Maribor, Center za transfuzij-
sko medicino, Splošna bolnišnica 
Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. 
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.: 
(02) 512 31 00, 
ponedeljek in četrtek: 7.00–11.00
Center za transfuzijsko medicino 
Celje
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, 
3000 Celje, tel.: (03) 423 35 92, 
ponedeljek, torek in sreda: 7.30–10.30
Center za transfuzijsko dejavnost 
Nova Gorica
Splošna bolnišnica Nova Gorica, Uli-
ca padlih borcev 13, 5290 Šempeter 
pri Novi Gorici, 
tel.: (05) 5438 355, 
torek in sreda: 7.30–11.00
Center za transfuzijsko dejavnost 
Trbovlje
Zavod RS za transfuzijsko medicino, 
Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudar-
ska 9, 1420 Trbovlje, tel.: (01) 543 83 
46, 
petek: 7.30–11.00

V članku v prvi letošnji 
številki Rudarja nismo 
zapisali, da je Drago Kolar kot 
član Aktiva Rdečega križa Pre-
mogovnik Velenje do lani kri 
daroval 90-krat. Za napako se 
iskreno opravičujemo, Dragu 
pa izrekamo posebno zahvalo 
in čestitke.

Damjana Kričej, 
predsednica Aktiva RK PV
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Ko rak nenadno in nepričakovano 
vstopi v življenje posameznika in nje-
govih bližnjih, pomembno poseže na 
mnoga področja življenja. Bolezen ne 
pomeni le izgube zdravja, ampak tudi 
spoprijemanje s številnimi strahovi 
in skrbmi. Pravijo, da je opozorjen 
oborožen. Opozorilo in orožje sta, ko 
govorimo o zdravju, znanje. Znanje 
nam je posredovala karmen Petek, 
magistrica zdravstvene nege iz 
zdravstvenega doma velenje. Mini-
strstvo za zdravje, Onkološki inštitut 
Ljubljana in Zveza društev za boj 
proti raku so ustanove, za katere smo 
vsi že kdaj slišali, seveda z upanjem, 
da se nam zaradi bolezni nikoli ne bi 
bilo treba srečati z njimi. 

Priporočila proti raku naj ne 
obvisijo v zraku
Skoraj polovico vseh rakavih bolezni bi lahko preprečili z zdravim življenjskim slogom. Veliko lah-
ko naredimo za zdravje skupaj, največ pa lahko za lastno zdravje naredi vsak sam, če se vrednote 
zdravja zaveda takrat, ko je zdrav. Tako je bilo zapisano na vabilu na predavanje »Evropski kodeks 
proti raku: priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku«, ki je bilo 18. maja 2018 v Zeleni dvorani 
upravne zgradbe NOP.

Rak je bolezen duše
Nihče od nas ne more zagotovo trditi, 
da je zdrav. Svetovana definicija pravi, 
da je zdravje stanje popolnega tele-
snega, duševnega in socialnega blago-
stanja in ne samo stanje v odsotnosti 
bolezni ali invalidnosti. Ali se naša 
tehnica bolj nagiba na stran zdravja, 
je odvisno predvsem od našega na-
čina življenja. Nekateri strokovnjaki 
pravijo, da je rak bolezen duše. Če 
svoje občutke zadržimo zase, se o njih 
ne pogovarjamo, lahko pride v telesu 
do določenih sprememb. Hkrati gre 
za bolezen, ki nastane zaradi nepo-
pravljive spremembe v celičnem jedru 
bodisi v telesnih ali spolnih celicah. 
Genetika doda svoje.

Dejstva, ki dajo misliti
1. V eni cigareti je kar 7.000 nevar-

nih snovi, od tega jih je okoli 100 
rakotvornih. Vsak kadilec v svoje 
telo zavestno vnaša snovi, kot 
so svinec, arzen, petrokemični 
pesticidi in drugo. zasvoji že ena 
cigareta!

2. Če kadimo, ne pomeni, da to 
želijo tudi drugi okoli nas, zato 
bodimo uvidevni do drugih. Ne 
kadimo v navzočnosti drugih!

3. Debelost povzroča številna 
rakava obolenja, zato je treba 
vzdrževati normalno telesno 
težo. ITM (indeks telesne mase) 
je število, ki nam pove, v kateri 
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razred prehranjenosti spadamo. 
Izračunamo ga tako, da telesno 
težo delimo s kvadratom višine. 
najbolj optimalni indeks je med 
20 in 25. Če je le-ta višji, mora-
mo nujno nekaj narediti zase!

4. Brez gibanja ne gre. vsak dan 
moramo biti telesno aktivni vsaj 
30 minut, dovolj je že hitra hoja. 
Izberimo tisto aktivnost, ki nam 
je všeč. Sem ne spadajo opravila 
na vrtu in druga domača opravi-
la. Udeležimo se testa hitre hoje, 
da preverimo svoje sposobnosti!

5. Pri zdravi prehrani še vedno 
pretehta zdrava kmečka logika. 
Če se dovolj gibamo in večino 
časa prehranjujemo zdravo, si 
lahko občasno privoščimo tudi 
ocvirke. Poskrbimo za dehidraci-
jo telesa!

6. 150.000 prebivalcev Slovenije 
čezmerno pije alkohol, moški 
trikrat pogosteje kot ženske. 
Kar 47 odstotkov prebivalcev se 
vsaj enkrat letno visoko tvega-
no opije. alkohol uživajmo po 
pameti! Kozarec rdečega vina po 
jedi koristi.

7. zagorela polt že dolgo ni več 
v modi. Dober trgovec nam bo 
prodal zaščitni faktor 50. Najbolj 
optimalni zaščitni faktor za kožo 
je med 20 in 30. Sončimo se pred 
11. in po 15. uri!

8. Dolžnost zaposlenih je, da 
upoštevamo navodila za varnost 
in zdravje pri delu, ki jih določi 
delodajalec. zaščitna oprema ni 
za v omaro!

9. Prostore redno zračimo po 15 
minut večkrat na dan! S tem 
bomo zmanjšali koncentracijo 
radona v prostoru in se zaščitili 
pred nastankom pljučnega raka. 
zaposleni v pisarnah moramo 
vsako uro po 5 minut delati 
razgibalne vaje.

10. Ženske naj bi dojile vsaj pol leta. 
Priporočilo je eno leto, nikakor 
pa ne več. vročinski vali pri 
ženskah v menopavzi se lahko 
omilijo z zdravim načinom 
prehrane (črna detelja, sojin 
jogurt …).

11. Mi smo starši in mi se odloči-
mo, ali bo naš otrok cepljen ali 
ne. Če se odločimo, da bo naša 
hči v 6. razredu cepljena proti 

humanemu papilomskemu viru-
su (HPV), pomeni, da bo dobila 
cepivo, ki jo bo zaščitilo pred 
rakom materničnega vratu in 
zoper genitalne bradavice. Dekle 
se lahko samo odloči za cepljenje, 
ko dopolni 15 let.

12. svIt, zora in dora so orga-
nizirani presejalni programi, ki 
lahko rešijo naše življenje. Če 
zatipamo ali opazimo spremembe 
v telesu, ne odlašajmo in pojdimo 
takoj na pregled. Razumevanje in 
podpora partnerja sta ključni!

Življenje je eno samo
Za konec je predavateljica povzela 
besede družinskega terapevta in 
mediatorja Radovana Radetića: »Ali 

poznate ptico, ki leti z enim krilom? 
Naše krilo so naše roke. Ena roka 
predstavlja družino, prijatelje, znance, 
sodelavce … Druga roka smo mi 
sami. Nanjo včasih pozabimo. Najprej 
smo mi, kajti če smo mi v redu, bodo 
v redu tudi tisti, s katerimi smo v sti-
ku. Roki sta narejeni tako, da se lahko 
objamemo. Najprej je treba imeti rad 
sebe.« 
»Da imate radi sebe, ste že dokazali 
z udeležbo na predavanju, lahko pa 
dokažete tudi s kocko sladkorja manj 
v kavi ali prižgano cigareto manj ter 
tako, da si zvečer pripravite toplo 
kopel in se razvajate,« je razmišljala 
Karmen Petek. 

Metka Marić

Karmen Petek, magistrica zdravstvene nege iz Zdravstvenega doma Velenje, je z 
nasveti o zdravju potrkala na našo vest. (foto: Metka Marić)

Zaposleni smo z zanimanjem prisluhnili nasvetom, kako živeti, da bi kar najbolj 
zmanjšali možnosti za nastanek raka. (foto: Metka Marić)
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Nesebičnost, pripadnost, 
požrtvovalnost in kolegialnost so 
temelj rudarskega poklica

Spoštovani sodelavci, spoštovane sodelavke,

Premogovnik Velenje je še vedno eno največjih 
podjetji tako v Šaleški dolini kot tudi v Sloveniji. Še 
vedno nas odlikuje zavedanje o družbeni odgo-
vornosti in dobrem odnosu do zaposlenih ter tudi 
ohranjanju delovnih mest. Premogovnik Velenje 
ima jasno začrtano pot v prihodnost. Ni nas strah 
jutrišnjega dne. Pot, ki je pred nami, je težka in 
polna ovir. A vendar smo na tej poti skupaj. Na njej 
nas povezujejo nesebičnost, pripadnost, požr-
tvovalnost, kolegialnost, ki so temelj rudarskega 
poklica. To pot smo izbrali. Čaka nas obdobje 
težkih in zahtevnih odločitev, vendar verjamem, 
da znamo in hočemo delati ter tako dokazati, da 
so naši dosežki ekonomsko in socialno upravičeni. 
Svet delavcev si bo skupaj z vami tudi v prihodnje 
prizadeval, da bodo medsebojni odnosi dobri, naše 
vrednote pa vodilo na začrtani poti, saj le tako bo 
naša pot v prihodnost odločna in jasna.

Spoštovani sodelavke in sodelavci, pred nami je 3. 
julij – praznik rudarjev, ki ga praznujemo v spomin 
in opomin na dogodke v letu 1934, ko so si morali 
rudarji z gladovno stavko izboriti in pridobiti 
pravice. Našo pripadnost podjetju kažemo tudi 
z vsakoletnim srečanjem ob rudarskem prazni-
ku – tako naj bo tudi letos, ko bomo na Mestnem 
stadionu Velenje izvedli že 58. Skok čez kožo. Na 
ta dan pozabimo na vsakodnevne skrbi in zamere 
ter se skupaj zazrimo v prihodnost. Bodite z nami, 
pripeljite svoje družine in prijatelje, da bomo lahko 
skupaj pospremili že 58. generacijo mladih rudar-
jev v naš rudarski stan.

Spoštovani sodelavci in sodelavke, v imenu Sveta 
delavcev Premogovnika Velenje vam iskreno 
čestitam ob našem prazniku in vam želim čim bolj 
varno in uspešno delo!

Naj živi nam večno, naš rudarski SREČNO!

Danilo Rednjak,
predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje

Naj bo tretji julij še naprej ponos in 
veselje

Spoštovani sodelavke in sodelavci,

generacije pred nami so imele in tudi naša ima na 
ta dan veliko razlogov za veselje in praznovanje, saj 
je rudarski stan posebnost, ki je od nekoč dajala 
kos kruha, socialno varnost in veliko solidarnosti. 
Teh vrednot se dobro zavedamo in prav je, da jih 
gojimo še naprej. 

Invalidi smo vpeti v življenje in delo v kolektivu, v 
katerem smo nekateri pustili zdravje, leta odrekanja 
ob spoštovanju vrednot, ki veljajo v rudarstvu. Prav 
je, da se ob rudarskem prazniku še bolj zavzeto 
vprašamo, ali je vse dobro in prav, kar delamo in 
preživljamo. Verjetno je – in tako naj ostane.

Naj bo tretji julij še naprej ponos in veselje. Pra-
znujmo ga tako kot nekoč – s spoštovanjem in 
predvsem z vrednotami, ki si jih človek zasluži: 
»Delo, spodobno plačilo in dostojno življenje.«

Vlado Postružin,
predsednik Aktiva delovnih invalidov  

Skupine Premogovnik Velenje

Spoštovani članice in člani Društva inženirjev in 
tehnikov Skupine Premogovnik Velenje,

ob prazniku rudarjev vam iskreno čestitamo. Naj 
vas v prihodnost vodita inovativno razmišljanje 
in domišljija, saj sta velikokrat pomembnejša od 
znanja.

Upravni odbor DIT

Spletimo vezi za boljši jutri

Sreče ne moreš imeti sam, 
moraš jo znati razdeliti še drugam. 
Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, 
naj sliši se v svet bitje našega srca.
(Andrej Šifrer)

Tretji julij je praznik rudarjev, praznik Šaleške do-
line. Že generacije rudarjev pred nami so s žarom 
v očeh in toplim, ponosnim glasom pripovedovale 
o knapovščini in praznovanju rudarskega prazni-
ka. Spoštovanje, prijateljstvo, humanost, enakost, 
druženje, iskreni nasmehi in medsebojni pogovori 
– te vrednote so povezale rudarje. Zaposleni včasih 
pozabljamo na te vrednote, ki so pomembne. S 
skupnim medsebojnim sodelovanjem spletimo 
vezi za boljši jutri v Skupini Premogovnik Velenje 
in sledimo vrednotam, kot so to počele generacije 
rudarjev pred nami.

V čim večjem številu upoštevajmo tradicijo, 
pospremimo rudarje in novince na 58. Skoku čez 
kožo na Mestnem stadionu Velenje.

Vsem upokojencem in zaposlenim v Skupini Pre-
mogovnik Velenje iskreno čestitamo ob rudarskem 
prazniku.

Svet delavcev HTZ 
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Upokojeni v obdobju 

od 1. 6. 2017

do 31. 5. 2018

PETER MIKLAVŽINA,
upokojen 5. junija 2017.
Rodil se je 19. 1. 1960 v Celju. Po-
ročen z Metko, rojeno Verdev. Oče 
Matevža.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
elektrotehnik v Mehanizaciji. Leta 
1985 je ob delu opravil strokovni izpit 
za rudarskega nadzornika.
Ob upokojitvi je delal kot skrbnik 
osnovnih sredstev v Jamski elektro-
službi. 
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. Je dobitnik srebrne občinske 
plakete za 15 let delovanja v Šaleški 
folklorni skupini Koleda.
V prostem času kolesari, igra tenis, se 
ukvarja s podvodnim ribolovom, nje-
gov konjiček sta tudi vinogradništvo 
in gojenje fig. Za vse to bo imel še 
več časa v pokoju, najbolj pa se veseli 
vnukov, ki jih bo dobil.
Sodelavcem sporoča: »Ko je hopcug 
(verižni poteznik) zašpanan (zate-
gnjen), ni več popuščanja.«
Njegovo življenjsko načelo je: »Kdor 
odneha na svoji poti, ne more nikoli 
biti zmagovalec.«

BORIS PETEK,
upokojen 5. junija 2017.
Rodil se je 5. 7. 1964 na Ptuju. Poro-
čen s Suzano, rojeno Maršnjak. Oče 
Amadeja in Klemna.
V podjetju se je zaposlil leta 1983 
kot elektrotehnik v takratnem obratu 
Transport. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 

leta 1985, delal je tudi pri internem 
radiu PV. 
Opravil je izpit za strojnika VDL in 
AKU-lokomotiv, napredoval je v sku-
pinovodjo, tako je ob upokojitvi delal 
kot skupinovodja logistike transporta 
materiala AKU-lokomotive.
Bil je član delavskega sveta, Športnega 
društva Skupine PV, Aktiva Rdečega 
križa PV in Aktiva delovnih invalidov 
Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 40-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času mu je bil od športa in 
rekreacije najbolj pri srcu rokomet. V 
pokoju bo imel več časa za gobarjenje 
in nabiranje drugih gozdnih sadežev, 
urejanje vikenda v Andražu, dolgčas 
pa mu ne bo tudi zaradi druženja z 
vnuki.
Sodelavcem želi srečno in varno delo, 
čim manj nezgod, čuvajo naj svoje 
zdravje in gojijo dobre medsebojne 
odnose.
Njegovo življenjsko načelo je: »Vse 
se da storiti, vendar so potrebni čas, 
volja in zdravje.«

JOŽE PODLESNIK – NINJA,
upokojen 13. junija 2017.
Rodil se je 13. 2. 1964. Poročen z 
Marto, rojeno Pečnik. Oče Ksenije in 
Valerije.
V podjetju se je zaposlil leta 1985, 
z izobrazbo avtomehanika je začel 
delati v Jamski strojni službi Pesje – 
Mehanizacija kot KV-delavec v jami.
Ob delu je opravil tečaje hidravlike, 
pnevmatike, reševanja in si pridobil 
izobrazbo strojnega tehnika. Napre-
doval je v nadzornika jamske strojne 
tretjine Pesje, kar je delal tudi ob 
upokojitvi.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Aktiva Rdečega križa PV.

Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 24 let aktivnega dela v Jam-
ski reševalni četi in 80-krat darovano 
kri oziroma za krvodajalstvo. Že v 
mladosti je bil trikratni udarnik v 
mladinskih delovnih brigadah, za kar 
je prejel državno odlikovanje.
V prostem času se je veliko rekreiral 
in tudi v pokoju bo tako. Njegova pri-
ljubljena rekreacija zajema tek, ribo-
lov, pohodništvo, kolesarjenje, čas pa 
si bo zapolnjeval še z gozdarjenjem, 
vinogradništvom in urejanjem doma-
čije. Rad obiskuje glasbene prireditve, 
med društvi pa je pri njem na prvem 
mestu Ribiška družina Velenje.
Kot zanimive dogodke, ki jih nikakor 
ne bo pozabil, je izpostavil sodelo-
vanje pri gašenju požara v Muzeju 
premogovništva Slovenije in reševal-
ne vaje s helikopterjem v Avstriji.
Sodelavcem želi: »Delajte varno, 
spodbujajte drug drugega in se med-
sebojno spoštujte!«
Njegovo življenjsko načelo je: »Kar 
dosežeš s trudom in delom, ima naj-
večjo vrednost.«

ZORAN PREDOLNIK,
upokojen 20. junija 2017.
Rodil se je 24. 6. 1967 v Celju. 
V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot pomočnik rudarja na odkopu v 
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obratu Izobraževanje. Po služenju vo-
jaškega roka leta 1985 je delo v našem 
kolektivu nadaljeval kot PK-rudar in 
pomočnik rudarja v obratu Priprave, 
ob upokojitvi je delal kot strežnik 
mehanizacije.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 100-krat darovano kri ozi-
roma krvodajalstvo. Ob upokojitvi je 
dosegel kar 107 darovanj krvi.
Prejel je srebrni znak Planinske zveze 
Slovenije in priznanje za 20 let dela 
v Prostovoljnem gasilskem društvu 
(PGD) Šmartno ob Paki.
Je predsednik Planinskega društva 
Šmartno ob Paki, tudi v pokoju bo 
planinaril in aktivno deloval v PGD 
Šmartno ob Paki.
Sodelavcem želi varno delo in da bi se 
zdravi kmalu upokojili.

MARJAN GOLOB,
upokojen 30. junija 2017.
Rodil se je 29. 7. 1967 v Celju. Poro-
čen s Tatjano, rojeno Pistotnik. Oče 
Gregorja, Barbare in Petre.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot PK-rudar oz. pomočnik rudarja 
v jami Škale. Po služenju vojaškega 
roka je delo v našem kolektivu nada-
ljeval leta 1987.
Ob delu se je leta 1993 izšolal za 
kvalificiranega rudarja, opravil je tudi 
tečaja za kombajnista in strojevodjo 
VDL.
Ob upokojitvi je delal kot strojnik 
VDL v obratu Transport.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 20-krat darovano kri ozi-

roma krvodajalstvo. Je tudi dobitnik 
priznanja GSZ Slovenije – gasilske 
plamenice III. stopnje za posebne 
zasluge pri reševanju in gašenju.
Je dolgoletni član Gasilskega društva 
Nova Štifta ter Zveze šoferjev in avto-
mehanikov Zgornje Savinjske doline.
Že doslej je njegov prosti čas zapol-
njevalo delo na manjši kmetiji, ki si 
ga je popestril s sprehodi v naravo, 
kar bo počel tudi v pokoju.
Sodelavcem želi veliko sreče, zdravja 
in varno delo, pozdravlja jih z rudar-
skim »srečno«.

MIRAN GOLOB,
upokojen 30. junija 2017.
Rodil se je 29. 9. 1967 na Ptuju. 
Poročen s Simono, rojeno Kavka. Oče 
Tilna in Dejana.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot PK-rudar oz. pomočnik rudarja 
v obratu Izobraževanje. Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1988.
Ob upokojitvi je delal na odkopu.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Ak-
tiva Rdečega križa PV in delavskega 
sveta.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 30-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času je kolesaril in plaval, 
v pokoju bo predvsem obdeloval vrt 
na Kinta kunte in užival na plaži.
Sodelavcem želi varno delo v jami 
in da bi se zdravi vračali domov k 
svojim družinam.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne želi 
drugim slabo, pa bo tudi tebi vedno 
dobro.«

BRANKO VIDMAR,
upokojen 30. junija 2017.
Rodil se je 15. 8. 1966 v Slovenski 

Bistrici. Poročen z Brigito, rojeno 
Tomažič. Oče Matica.
V podjetju se je zaposlil leta 1986 
kot NK-delavec v obratu Preloge. Po 
poškodbi pri delu je bil premeščen v 
HTZ, kjer je kot strežnik mehanizaci-
je delal od leta 2010 do upokojitve.
Bil je član Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 50-krat darovano kri ozi-
roma krvodajalstvo. Leta 2008 je kot 
član skupine št. 13 v obratu Priprave 
prejel tudi priznanje za najboljšo 
delovno skupino. 
V prostem času mu je vedno bilo pri 
srcu pohodništvo, rad je tudi kolesa-
ril, pisanje pesmi pa je sploh njegova 
priljubljena dejavnost, napisal jih je 
že več kot 650. Dve sta objavljeni tudi 
v tej prilogi. Poleg tega je tudi navdu-
šen zbiralec starin, gobar, harmoni-
kaš, ustvarjalec iz lesa. V pokoju si bo 
poleg vsega naštetega dneve krajšal z 
delom pri vikendu na Pohorju.
Na prvi delovni dan mu je predposta-
vljeni dejal, naj nikoli ne brca lopate, 
saj mu služi kruh, čemur so se vsi 
nasmejali. Lopate pa ne takrat in ne 
kdaj kasneje ni brcal.
Sodelavcem sporoča: »Varno delo je 
najboljša podlaga za penzijo.«
Njegovo življenjsko načelo je: »Kar te 
ne zlomi, te okrepi.«

TOMI PRAPROTNIK,
upokojen 4. julija 2017.
Rodil se je 24. 6. 1964 v Celju. Poro-
čen z Lidijo, rojeno Lekše. Oče Maksa 
in Tima.
V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
rudarski tehnik v obratu Priprave.
Ob delu se je na Visoki strokovni 
šoli Šolskega centra Velenje izšolal za 
inženirja rudarstva in geotehnologi-
je, opravil je tudi več računalniških 
tečajev.
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Napredoval je v nadzornika rudarskih 
del in tehnika obrata, kar je poleg 
izdelave načrta obrambe in reševanja 
delal tudi ob upokojitvi. 
Bil je član SPESS-Sindikata PV, tudi 
sindikalni poverjenik, član Športnega 
društva Skupine PV in predsednik 
premogovniške planinske sekcije.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje Planinske zveze 
Slovenije.
Prosti čas si je zapolnjeval s planinar-
jenjem, kolesarstvom, vrtičkarstvom, 
branjem knjig, igranjem glasbenih 
instrumentov, plesom, bil je tudi član 
Šaleškega folklornega društva Koleda. 
Vse to bo nadaljeval tudi kot upoko-
jenec. 
Dobre dogodke bo ohranil v spo-
minu, slabe, če so sploh bili, je že 
pozabil. 
Sodelavcem sporoča: »Zdržite do 
pokoja, saj računamo na vas!«
Njegovo načelo je: »Vse je v glavi.«

SAVO OSOLNIK,
upokojen 12. julija 2017.
Rodil se je 1. 6. 1965 v Slovenj Grad-
cu. V vezi z Judito, rojeno Knez. Oče 
Nejca.
V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
NK-delavec v obratu Jamska meha-
nizacija.
Ob delu se je leta 1985 izšolal za elek-
trotehnika, opravil je tudi več tečajev 
tehnike protieksplozijske zaščite v 
rudarstvu in S-tečaj v Zagrebu.
Pri delu je napredoval v nadzornika, 
ob upokojitvi je bil nadzornik elektro 
del v Jamski elektroslužbi.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, član 
Športnega društva Skupine PV in 
Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 64-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.

V pokoju se bo ukvarjal z vrtičkar-
stvom in sadjarjenjem.
Njegovo življenjsko načelo je: »Delaj 
to, v kar verjameš, in verjemi v to, kar 
počneš.«

MATJAŽ LIHTENEKER,
upokojen 31. julija 2017.
Rodil se je 14. 3. 1965 v Slovenj Grad-
cu. Oče Špele in Gašperja.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
rudarski tehnik v obratu Priprave. Po 
služenju vojaščine še isto leto je delo 
nadaljeval leta 1985.
Ob delu je opravil dva tečaja računal-
ništva.
Ob upokojitvi je delal kot rudar pri 
urejanju jamskih prostorov, zaposlen 
v OUTN HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV, Aktiva 
delovnih invalidov Skupine PV in 
Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in več priznanj za gasilstvo. 
Prejel je tudi državni odlikovanji, in 
sicer za posebne zasluge v gasilstvu in 
gasilsko plamenico I. stopnje.
V prostem času se je ukvarjal z od-
bojko, kolesarjenjem, pohodništvom, 
bil je zelo aktiven gasilec. Vse to bo 

poleg dela okrog hiše nadaljeval tudi 
v pokoju, nekaj časa pa bo namenil 
tudi vnukom. 
Sodelavcem želi, naj nikoli ne obupa-
jo, delo naj opravljajo varno in se mu 
kmalu pridružijo v pokoju. Poz-
dravlja jih z gasilskim in rudarskim 
pozdravom: »Na pomoč in srečno!«
Njegovo načelo je: »Dobro se z do-
brim vrača.«

PAVEL SKORNŠEK,
upokojen 31. julija 2017.
Rodil se je 17. 1. 1959 v Slovenj Grad-
cu. Poročen s Silvo, rojeno Likeb. Oče 
Mateja in Boštjana.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva v takratnem obratu Jamska 
mehanizacija.
Z delom v našem kolektivu je po od-
služenem vojaškem roku nadaljeval 
leta 1986.
Ob delu je opravil projektno šolanje 
Varnost strojev, Socius trening Dale 
Carnegie, izobrazil se je za notranjega 
presojevalca ISO-standardov, opravil 
je strokovni izpit za vodjo strojne 
službe v jami in samostojnega projek-
tanta strojnih del.
Napredoval je v vodjo Strojne pro-
jektive, potem vodjo Jamske strojne 
službe in jamskega transporta, bil je 
tudi vodja vzdrževanja. Ob upokojitvi 
je delal kot vodja razvojnega projekta 
v Jamski strojni službi.
Bil je član Športnega društva Skupine 
PV, 11 let je predsedoval Organi-
zacijskemu odboru za praznovanje 
rudarskega praznika.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju, priznanje za 16 let aktivnega 
dela v Jamski reševalni četi in prizna-
nje za inovativnost.
V prostem času je rad igral nogomet, 
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košarko in namizni tenis. Pri srcu mu 
je tudi planinarjenje, je član Turistič-
nega društva Skorno. V pokoju se bo 
ukvarjal s pohodništvom, igranjem 
namiznega tenisa, gobarjenjem, ure-
janjem okolice hiše.
Sodelavcem sporoča, naj v jami delajo 
varno. Pri delu jim želi veliko uspe-
hov in sreče, predvsem pa naj pazijo 
na svoje zdravje. 
Njegovo načelo je: »Z delom se vse 
doseže.«

VITOMIR ŽLABORNIK,
upokojen 31. avgusta 2017.
Rodil se je 26. 7. 1962 v Celju. Po-
ročen z Darjo, rojeno Krištof. Oče 
Timona in Jana.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
rudarski obratni elektrikar v Elektro-
službi Klasirnice. Po služenju voja-
škega roka je delo v našem kolektivu 
nadaljeval leta 1984.
Ob upokojitvi je delal v OUTN HTZ 
kot dežurni elektrikar v jami.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 60-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času je rad obiskoval 
gledališča in koncerte, bil je član 
klubov AMTK-Velenje in V-Racing 
Velenje, njegova priljubljena opravila 
so kuhanje ter mala popravila raznih 
aparatov.
V pokoju bo kolesaril, se večkrat 
odpravil na pohode in izlete, doma pa 
bo kuhal in razvajal svojo družino. 
Med delovnimi spomini je izpostavil 
požar v Muzeju premogovništva Slo-
venije, kjer je kot dežurni elektrikar 
delal 12 let. 

DRAGO BOŠKIĆ,
upokojen 31. avgusta 2017.
Rodil se je 7. 4. 1962 v Tuzli (BiH). 
Poročen z Danico, rojeno Savić. Oče 
Anite in Andreja. 

V podjetju se je zaposlil leta 1980, 
in sicer v Jamski mehanizaciji, kot 
kvalificirani ključavničar v jami. Po 
služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1983. 
Leta 1985 je začel delati kot vzdrže-
valec mehaniziranih odkopov, zaradi 
nezgode pri delu je leta 1994 zapustil 
jamo in od takrat delal v delavnici 
Strojnega remonta HTZ. Pri tem delu 
se je tudi upokojil.
Ob delu je si je pridobil izobrazbo 
strojnega tehnika in opravil tečaje za 
reševalca, vzdrževalca VDL, varjenja 
in tečaj hidravlike.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 10 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi.
Bil je član Atletskega kluba Velenje, 
kot atletski sodnik je opravil več kot 
300 sojenj. Poleg tega je v prostem 
času kolesaril, bil pohodnik, doma pa 
skrbel za okolico hiše. Z vsemi dejav-
nostmi bo nadaljeval tudi v pokoju.
Sodelavcem želi varno in srečno delo, 
med seboj naj si pomagajo in brez 
nezgod dočakajo upokojitev. 
Njegovo načelo je: »Vsak je svoje 
sreče kovač.«

BOŽO BOŽIČ,
upokojen 31. avgusta 2017.
Rodil se je 12. 2. 1964 v Donji 
Dragunji pri Tuzli (BiH). Poročen z 
Velenko, rojeno Lakić. Oče Lidije in 
Ratka. 

V podjetju se je zaposlil leta 1984, z 
izobrazbo KV-ključavničar je začel 
delati v jami Pesje kot NK-delavec. 
Napredoval je v skupinovodjo na 
pripravskem delovišču, od koder se je 
tudi upokojil.
Ob delu si je pridobil izobrazbo KV-
-rudarja.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV, Aktiva 
Rdečega križa PV in Aktiva delovnih 
invalidov Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in velikokrat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
Pri srcu so mu vedno bili tek, hoja 
in kolesarjenje, tudi v pokoju si bo 
prosti čas zapolnjeval s pohodi in 
kolesarjenjem.
Sodelavcem sporoča: »Dragi kame-
radi, ponosen sem na svoj poklic in 
hvala vam za vsa leta druženja in 
sodelovanja. Želim vam veliko sreče 
in zdravja. Srečno!«
Njegovo življenjsko načelo je: »Zdrav 
duh v zdravem telesu!«

MARKO KRIČAJ,
upokojen 30. septembra 2017.
Rodil se je 1. 4. 1966 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Ivico, rojeno Pungar-
tnik. Oče Tine in Žiga.
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Zaposlil se je leta 1983 kot NK-dela-
vec v podjetju Elektrostrojna oprema, 
ki je bilo del SOZD-a REK Franc 
Leskošek Luka. Po služenju vojaščine 
leta 1985 se je leta 1986 zaposlil na 
odkopu v jami Preloge.
Ob delu se je izšolal za KV-rudarja in 
opravil tečaj za strojevodjo VDL, kar 
je delal tudi ob odhodu v pokoj.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 35-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
Poudaril je, da je pri svojem delu 
doživel veliko zanimivih dogodkov, 
sodelavcem pa želi veliko delovnih 
uspehov, varno delo in veliko napre-
dovanj pri njem.

MILKO VERBOTEN,
upokojen 31. oktobra 2017.
Rodil se je 14. 11. 1962 v Bevčah pri 
Velenju. Poročen z Bojano, rojeno 
Petrovič. Oče Jerneje in Luka.

V podjetju se je z izobrazbo strojne-
ga ključavničarja zaposlil leta 1980 
kot strojni vzdrževalec v takratnem 
EFE-ju. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
leta 1983.
Ob delu se je izšolal najprej za stroj-
nega tehnika in potem še za inženirja 
rudarstva in geotehnologije. Opravil 
je tudi več tečajev: osnove hidravlike 
in pnevmatike, upravljanje VDL-lo-
komotive, Becorit-a, sedežnice, tečaj 
ravnanja z nevarnimi snovmi in razne 
računalniške tečaje.
Pri delu je večkrat napredoval, ob 
upokojitvi je bil zaposlen v HTZ in je 
delal kot poslovodja reševalno-servi-
sne dejavnosti PV.
Bil je član delavskega sveta, SPESS-

-Sindikata PV in Športnega društva 
Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju, priznanje za 27 let aktivnega 
dela v Jamski reševalni četi, prizna-
nje za inovativnost in bronasti znak 
Civilne zaščite RS. 
Njegovi konjički so nogomet, kolesar-
jenje, planinarjenje.
Če mu bo zdravje dopuščalo, bo tudi 
v pokoju nadaljeval s trenerskim 
delom v nogometu, kolesaril in hodil 
v hribe.
V spominu mu je ostalo veliko za-
nimivih dogodkov, ki so se pripetili 
med delom, a se je odločil, da jih ne 
bo razkrival.

MARJAN VIDEMŠEK,
upokojen 26. decembra 2017.
Rodil se je 21. 3. 1957 v Škalah pri 
Velenju. Poročen z Marinko, rojeno 
Habjan. Oče Marka.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
KV-rezkalec v obratu Jamska mehani-
zacija. 
Ob upokojitvi je delal kot rezkalec oz. 
obdelovalec kovin v Sipotehu .
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 62-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
Njegovi konjički so bili tenis, namizni 
tenis, smučanje, planinstvo, plavanje, 
vrtnarjenje, sprehodi v naravo, izleti. 
Kolikor mu bo zdravje dopuščalo, jih 
bo ohranil tudi v pokoju. Več časa kot 
doslej bo preživel pri sinu, snahi in 
vnuku v Ormožu.
Kot je zapisal, je bilo včasih, ko je bil 
mali delavec še cenjen, pri delu veliko 
zabavnih, šaljivih dogodkov, zadnja 
leta pa vedno manj.
Sodelavcem sporoča: »Poskusite 
čimbolj ignorirati pritiske nadrejenih, 
vsi boste nekoč odšli v penzijo, zato 

čuvajte zdravje, da boste kot upoko-
jenci dolgo uživali.«
Njegovo življenjsko načelo je: »Pošte-
nje za vsako ceno!«

HAZIM MEHIĆ,
upokojen 26. decembra 2017.
Rodil se je 5. 10. 1964 v kraju Bratu-
nac, BiH. Poročen z Jasminko, rojeno 
Otanović. Oče Irme in Jasmine.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
KV-rudar v Klasirnici.
Po služenju vojaščine leta 1984 se je 
leta 1985 vrnil na delo v Klasirnico.
Ob upokojitvi je delal kot signalist 
jaškov v OUTN HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju,
V prostem času je rekreativno igral 
nogomet in plaval. V pokoju bo dal 
prednost pohodništvu in igram z 
vnuki.
Sodelavcem želi varno delo in da 
zdravi dočakajo upokojitev.
Njegovo življenjsko načelo je: »Delaj 
tisto, kar te veseli.«

ADIL SELIMOVIĆ,
upokojen 28. februarja 2018.
Rodil se je 25. 10. 1960 v Gradačcu 
(BiH). Poročen z Hanifo, rojeno Go-
lać. Oče Elvira in Sabine.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
KV-rudar v jami Preloge. 
Ob delu se je izšolal za varnostnika. 
Ob upokojitvi je delal v Varovanju 
HTZ.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 40-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času je rad vrtnaril in 
mizaril za svoje potrebe. V pokoju bo 
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s tem nadaljeval, dodal pa še redne 
sprehode.
Sodelavcem želi, da bi spoštovali med 
seboj in se z dela vedno zdravi vrnili 
domov k svojim družinam.
Njegovo življenjsko načelo je: »Pra-
vičnost!«

TOMAŽ KNEZ,
upokojen 28. februarja 2018.
Rodil se je 19. 5. 1966 v Slovenj Grad-
cu. Poročen s Petro, rojeno Bevc. Oče 
Alje, Jureta in Tine.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
strojni ključavničar v Elektrostrojni 
opremi (ESO). Po služenju vojaškega 
roka je delo nadaljeval leta 1986 kot 
vzdrževalec mehaniziranih odkopov 
v Jamski mehanizaciji.
Opravil je tečaj za jamskega reševalca 
in tečaj hidravlike.
Ob upokojitvi je delal kot vzdrževalec 
mehaniziranih odkopov.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 17 let aktivnega dela v Jam-
ski reševalni četi in 25-krat darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se je ukvarjal z nogo-
metom in kolesarjenjem, priljubljena 

dejavnost mu je bila mizarjenje. Tudi 
v pokoju bo vsemu temu namenil 
nekaj časa, tudi dela okoli hiše mu 
nikoli ne bo zmanjkalo, predvsem pa 
bo užival, kolikor bo le mogoče.
V spominu mu je še posebej ostal 
sodelavec, ki je redno hodil v kanal 
ali »štuc« pit vodo, in to takrat, ko je 
bilo največ dela. Zato so mu nekoč, 
v dopoldanski delovni izmeni, ustje 
steklenice namazali s pekočim fefero-
nom. Ustnice so mu otekle in tako so 
ga pekle, da je šel ob 10. uri domov.
Sodelavcem želi srečo pri delu in jim 
sporoča, da z dobro voljo in malo 
humorja delo lažje steče.
Njegovo življenjsko načelo je: »Če si 
dober do drugih, so tudi drugi dobri 
do tebe.«

HUSEJIN ALETIĆ,
upokojen 30. aprila 2018.
Rodil se je 10. 7. 1962 v Srebreniku 
(BiH). Poročen z Emino, rojeno Kur-
tić. Oče Demirja in Azre.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
NK-delavec v Pripravah.
Ob upokojitvi je delal pri popravilu 
TH-objemk v Logistiki HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
Šport mu je bil vedno pri srcu, kole-
sarjenje še posebej. V pokoju se bo 
ukvarjal z vsem, kar ga bo veselilo.
Sodelavcem kliče: »Srečno, kamera-
di!«
Njegovo življenjsko načelo je: »Živi-
mo varno, da dočakamo upokojitev!«

FRANC ŽERDONER,
upokojen 31. maja 2018.
Rodil se je 23. 8. 1967 v Slovenj 
Gradcu. Poročen z Ano, rojeno Sedar. 
Oče Tjaše.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 
kot KV-elektrikar energetik v Jamski 
mehanizaciji.
Po služenju vojaščine leta 1986 se je 
leta 1987 vrnil na delo v Mehaniza-
cijo.
Opravil je tudi več tečajev tehnike 
protieksplozijske zaščite v rudarstvu 
in S-tečaj.
Ob upokojitvi je bil zaposlen kot 
dežurni elektrikar v Jamski elektro 
službi.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju, gasilsko plamenico II. in 
III. stopnje, priznanja Gasilske zveze 
Šaleške doline in Prostovoljnega 
gasilskega društva Vinska Gora. 
V prostem času je vedno z veseljem 
postoril vse okrog svojega doma, tudi 
v pokoju bo tako, poleg tega bo še 
naprej aktiven gasilec, pomagal bo 
prijateljem in hodil v hribe.
Sodelavcem sporoča: »Delajte z glavo 
in varno.«
Njegovo osebno načelo je: »Živi in 
pusti drugim živeti.«

EDVARD HOJAN,
upokojen 31. maja 2018.
Rodil se je 16. 3. 1955 v Lazah pri 
Velenju. Poročen s Tatjano, rojeno 
Vinko. Oče Klemna, Marka in Klare.
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V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot univerzitetni diplomirani inženir 
elektrotehnike v Elektroprojektivi 
SOZD-a REK Franc Leskošek Luka, 
delo je nadaljeval v obratu RLV Me-
hanizacija. 
Opravil je več računalniških tečajev 
in izpit za tehničnega vodjo elek-
troslužbe – jama, napredoval je v 
odgovornega elektroprojektanta. 
Ob upokojitvi je delal pri elektron-
skem arhiviranju projektov v Elektro-
projektivi. Prejel je priznanja za 20 let 
dela v podjetju, 5 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi in več medalj z 
državnih prvenstev v atletiki.
V prostem času se je ukvarjal s 
tekom, kolesarjenjem in plavanjem, 
njegovi konjički pa so tudi potovanja, 
izleti in računalništvo.
V pokoju bo delal na svoji parceli in 
šel večkrat z družino na morje.
Pri delu so se mu najbolj vtisnili v 
spomin udarniške akcije v jami in 
praznovanja dneva rudarjev.

S r e č n o !

Spregel sem  
(Branko Vidmar)

Danes sem ga dočakal,
dan, ko iz rovov zadnjič sem 
prišel,
dan, ko iz rovov zadnjič sem 
odkorakal,
dan, ki nikdar ne bo v pozabo 
šel.

Spregel sem – to težo življenja,
kako dolga bila so hrepenenja,
še zadnjič sem s kameradi pod 
zemljo kramljal,
še zadnjič jim roko v »srečno« 
podal.

Skrivaj se oziral, si solzo obrisal,
čez trideset let to v sebi sem 
skrival,
čez trideset let tam spodaj garal,
nikdar nisem klonil, nikdar se 
vdal.

Ta črni kruh postal zdaj bo bel,
neizmerno v duši zdaj sem vesel,
pogled mi nazaj v spomine leti,
kako so spletene rudarske vezi.

Srečno, srečno, naj živi rudar-
ski stan, do konca njemu bom 

predan,
do konca njemu bom pripisan,
nikdar iz mene ne bo izbrisan.

Dragi prijatelji  
(Branko Vidmar)

Kako življenje mine, gre,
čas v spominih vse pove,
pod zemljo skupaj smo garali,
a zdaj brez mene ste ostali.

Solzo tiho zadržujem – vem,
čas je, čas – v pokoj grem.
Vsakemu stisnil sem roko,
ne moreš verjeti – je to slovo!

Teh uric par smo zbrani bili,
spomine stare prečesali,
kaj vse zgodilo se je v jami,
koliko znoja, žuljev smo si 
prigarali.

Težko mi je, to vam povem,
pogrešal vas bom, kameradi,
naj zmeraj »srečno« bo vsem,
poleti, pozimi, jeseni, pomladi.

So te vrstice za vse vas,
za vse, ki slišite moj glas,
je to življenja mojega čas,
srečno, srečno, kameradi.

Sodelavcem sporoča, da jih bo vedno 
ohranil v lepem spominu, kajti bili so 
izvrstni.
Njegovo življenjsko načelo je: »Pred-
vsem sodelovanje in dobra volja!«

VITO LUKANOVIĆ,
upokojen 31. marca 2018.
Rodil se je 1. 6. 1963 v Straži (BiH). 
Poročen z Rado, rojeno Cvitanović. 
Oče Lidije in Lee.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot 
KV-rudar v jami Pesje. 
Ob delu se je izšolal za varilca. Ob 
upokojitvi je delal kot čistilec za od-
vozom v jami Pesje v OUTN HTZ.
Bil je član delavskega sveta, SPESS-
-Sindikata PV in Športnega društva 
Skupine PV. 
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju se bo veliko sprehajal, 
vrtnaril bo in se ukvarjal s hišnimi 
opravili.
Sodelavcem želi veliko delovnih 
uspehov in delo brez nezgod.
Njegovo življenjsko načelo je: »Nikoli 
ne obupaj!«
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»Stati inu obstati« je nekoč zapisal Primož Trubar, 

človek, ki mu je bilo že v zibelko položeno 
marsikaj, zagotovo pa srčnost, pamet in vztrajnost. 

Vrline, ki jih imamo ljudje, ki točno vemo, kaj je 
naše poslanstvo. 

Ni pomembno, kdo je kdo in od kod prihajamo.
Pomembna je smer, v katero stopamo.

Prebivalci Šaleške doline smo ljudje z izjemno 
razvitim čutom za sočloveka, kar izhaja iz bogate 

rudarske tradicije. 

Kot nas gasilce tudi vas, ki v svojih srcih nosite 
rudarski pečat, povezujejo odlike: zanos, 

humanost, solidarnost in nesebična pomoč.

Za svojo prihodnost ste od nekdaj trdo garali.

Vaša zapuščina je bila usmerjena v boljši jutri nas vseh. 

Današnja generacija je lahko še kako ponosna na 
prizadevanja svojih prednikov, ki so iz leta v leto, 

iz desetletja v desetletje krepili svojo pripadnost in 
zavest, da je vselej treba pomagati sočloveku, ob 

tem plesti vezi tovarištva in ohranjati prepričanje, 
da skupaj zmoremo vse.

Rudarska uniforma pri občankah in občanih 
vzbuja spoštovanje, gasilska pa občutek varnosti. 

Nosimo ju s ponosom!

Iskreno vam čestitamo ob prazniku rudarjev –
z rudarskim sreČno in gasilskim na PoMoČ!

članice in člani PIGD PV

Ob prazniku rudarjev vam Pihalni orkester Pre-
mogovnika Velenje iskreno čestita in želi varno ter 
uspešno delo.
S r e č n o!

dr. Gregor Jeromel,
predsednik POPV

3. julij je naš dan, dan rudarjev
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,
pred nami je 3. julij, naš dan, dan rudarjev, ki ga 
poleg rudarjev praznujemo tudi vsi zaposleni v 
Skupini Premogovnik Velenje.
Med nami je kar nekaj sodelavcev, ki so se ali se 
bodo v kratkem upokojili. Ob tej priložnosti se jim 
zahvaljujem za njihov trud, za neizbrisen pečat, ki 
so ga pustili v podjetju, in jim vse dobro zaželim 
tudi v pokoju. Prav tako izrekam dobrodošlico 
precejšnjemu številu novih sodelavcev, predvsem 
jim želim varno delo in dobro počutje v našem 
kolektivu.
Svojo pripadnost podjetju in rudarskemu stanu 
tudi tokrat pokažimo z udeležbo na vsakoletnem 
srečanju ob rudarskem prazniku, ko bomo na 
Mestnem stadionu Velenje v rudarski stan sprejeli 
že 58. generacijo mladih rudarjev. Na delovno pot 
jih pospremimo s spoštovanjem in tradicijo, da se 
bodo po nas zgledovali in ohranili za naš poklic še 
vedno veljavna načela pripadnosti, požrtvovalnosti, 
tovarištva in nesebične pomoči. 
V imenu SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje 
vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje, 
še posebej jubilantom, upokojencem in seveda 
tudi novincem, čestitam ob 3. juliju – rudarskem 
prazniku.
Srečno!

Simon Lamot,
predsednik SPESS-Sindikata PV

Delavci so največja in 
najpomembnejša vrednost podjetij

Ob 3. juliju – dnevu rudarjev čestitamo vsem ka-
meradom za naš praznik.

Kameradi, prepričani smo, da se zavedate vsako-
dnevnih nevarnosti in tveganja, kar kot del rudar-
skega poklica nosite s seboj. Zato si želimo, da se v 
enaki meri zavedate tudi svojih pravic, ki izhajajo iz 
težkega, a častnega dela. To je vedno bilo in bo po-
nos Šaleške doline in naših someščanov. Prepoznav-
nost Šaleške doline so torej delavci, ki so največja in 
najpomembnejša vrednost, marljivi in častni ljudje, 
med njimi vsekakor – rudarji. Zato je naloga na vseh 
ravneh vodenja in oblasti, da nam zagotovijo boljše 
in varnejše razmere, v katerih delamo, ter da smo za 
svoje delo tudi ustrezno obravnavani in plačani. 

Da bi nam vsem skupaj skozi naše delo in življenje 
sledilo zadovoljstvo, vam ob prihajajočem rudar-
skem prazniku želimo veliko zdravja in sreče z 
našim rudarskim SREČNO! 

Izvršilni odbor SDRES

Spoštovani sodelavke in sodelavci,
v imenu  Aktiva Rdečega križa Premogovnik Ve-
lenje vam iskreno čestitam ob našem stanovskem 
prazniku, z željo po čim varnejšem in uspešnem 
delu.

Damjana Kričej,
predsednica Aktiva RK PV



3232

PODJETJE SMO LJUDJE

Zdravje je v naših rokah
Ko smo zdravi, imamo nešteto želja. Ko zbolimo, le eno – biti zdrav. Zdravje je pomembno za ka-
kovostno življenje in dobro delo, tako za posameznika kot organizacijo. Znano je, da delo nepo-
sredno vpliva na zdravje, saj na delovnem mestu preživimo veliko časa. Delovno mesto predstavlja 
hkrati odlično okolje za spodbujanje zdravega načina življenja in za izvajanje različnih ukrepov, ki 
lahko prispevajo k izboljšanju zdravja delavcev. Tega se v Premogovniku Velenje zavedamo, zato 
promociji zdravja namenjamo posebno skrb.

Biti varen in zdrav na delovnem 
mestu je pomembno za vsakega 
zaposlenega, ne glede na težavnost 
dela, ki ga opravlja. V Premogovni-
ku Velenje že od leta 1998 izvajamo 
posamezne aktivnosti za ohranjanje 
in krepitev zdravja. Le-te smo leta 
2015 nadgradili s projektom ali de-
lam dovolj varno oz. podprojektom 
skrb za zdravega delavca. Aktivnosti 
pripomorejo k povečanju duševne in 
telesne blaginje, boljšemu zdravju, 
večjemu zadovoljstvu pri delu ter 
varnemu in zdravemu delovnemu 
okolju. Na ta način znižujemo število 
nezgod pri delu in poklicnih bolezni, 
začasno zadržanost od dela zaradi bo-
lezenskih razlogov, odhode zaposle-
nih iz podjetja ter pozitivno vplivamo 
na stroške poslovanja.

Pazimo nase in na svoje 
sodelavce
Zmanjšanje poškodb zaradi nezgod 
pri delu in njihovih posledic je cilj 

vsakega podjetja. Naše ni nobena iz-
jema, saj izvajamo cel spekter preven-
tivnih ukrepov. Da so le-ti učinkoviti, 
je treba dobro poznati vse dejavnike, 
ki vplivajo na nastanek poškodb. 
Redno obravnavamo in analiziramo 
vse nezgode pri delu, jih raziskuje-
mo, preverjamo znanje o varnosti in 
zdravju pri delu ter izvajamo nadzor 
in kontrolo. V izogib odsotnosti 
zaposlenih zaradi poškodb in bolezni 
izvajamo program za zmanjšanje 
bolniškega dopusta, kamor spadajo 
redno spremljanje ter zunanja in no-
tranja kontrola bolniške odsotnosti, 
izvajanje nadzora bolniške odsotnosti 
s strani detektivske agencije, centra-
lizacija dviga kontrolnega bolniškega 
lista, opravljanje razgovorov po bolni-
ški odsotnosti, razgovori strokovne 
osebe iz Službe za varnost in zdravje 
pri delu in psihologinje s sodelavci, 
ki pogosto koristijo bolniški dopust, 
sodelovanje z izbranimi osebnimi 
zdravniki, letni sestanki s predstavni-

ki Medicine dela, prometa in športa 
iz ZD Velenje ter osebnimi zdravniki. 
Še posebej pomembna pa sta izobra-
ževanje na različnih področjih in skrb 
za lastno zdravje.

Vse, kar imamo zares v 
lasti, je naše telo
Za svoje telo moramo skrbeti sami, 
nihče drug tega ne more narediti na-
mesto nas. Če tega ne bomo naredili 
mi, nas bodo v to prisilile bolezen, 
poškodba ali izgorelost. Dejstvo je, 
da telo potrebuje gibanje vsak dan. 
Mi pa telo potrebujemo nenehno, 
od prvega vdiha do zadnjega izdiha, 
zato izkoristimo možnosti, ki nam jih 
ponuja podjetje. V okviru preven-
tivnih programov za ohranjanje in 
krepitev zdravja se lahko odločimo za 
različne športne aktivnosti v telova-
dnicah, na podlagi kartice Športnega 
društva Skupine PV imamo možnost 
koriščenja popustov za bazenske sto-
ritve, savne in fitnes, v okviru akcije 
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V najem oddamo garažne bokse v objektu Triplex na cesti Borisa 
Kraigherja 4 v Velenju, mesečni najem od 46 evrov. Prostih je 
še nekaj parkirnih mest. Dva garažna boksa sta urejena za 
parkiranje motorjev.

V Šoštanju v bližini Družmirskega jezera prodamo ali 
oddamo v najem sodoben rastlinjak velikosti 500 m2 
in kontejner, oboje z opremo, ter zemljišče v izmeri 
3.922 m2. 

Prodamo poslovne prostore na Koroški cesti 60 
v Velenju (nekdanja upravna stavba Gost na 
območju Starega jaška). Površina prostorov 
293,5 m2, pisarne so delno opremljene.

N E P R E M I Č N I N E

Več informacij: na sedežu podjetja PV 
INVEST, kontaktna oseba Kristijan 
Kolenc, telefon: 03 899 6183, e-pošta: 
kristijan.kolenc@pvinvest.si in spletni 
strani www.pvinvest.si.

gibanje za zdravje se lahko preizku-
simo na testu hoje ali pa se udeležimo 
zimskih preventivnih programov. Ko 
smo na tleh, se lahko prav z gibanjem 
spet spravimo v pogon.

Drevo mora v globino, da 
lahko zraste v nebo
Kot drevo potrebuje za svojo rast 
močne korenine tudi ljudje za svoj 
razvoj potrebujemo zdravje. Po-
membno je, da dele telesa, ki so še 

posebej ogroženi, redno pregledu-
jemo, zato smo tudi v Premogovni-
ku Velenje nadgradili prej naštete 
aktivnosti. Sem spadajo program za 
krepitev kostno-mišičnega sistema, 
v okviru katerega imamo zaposleni 
možnost preventivnega ortopedskega 
pregleda in fizioterapevtskih storitev. 
Hkrati izvajamo preventivne urološke 
preglede za delavce nad 46 let starosti 
ter kostne gostote za delavke nad 
45 let. Znotraj varovanega območja 

podjetja je prepoved kajenja, sklenjen 
imamo dogovor o preprečevanju in 
odpravljanju posledic spolnega in 
drugega nadlegovanja oz. trpinčenja 
na delovnem mestu, v veljavi pa je 
tudi Pravilnik o ugotavljanju alko-
holiziranosti in prisotnosti drugih 
psihoaktivnih substanc. Na portalu 
družbe so pod zavihkom Promocija 
zdravja na delovnem mestu objavljeni 
koristni nasveti za delo z računalni-
kom, najdete pa tudi izobraževalno 
gradivo o varnosti in zdravju pri delu.

Čemur um verjame, telo 
sledi
Vsi smo že kdaj slišali, da moramo 
razmišljati pozitivno in se ne vdajati 
črnim mislim. Raziskave kažejo, da 
te besede niso iz trte izvite, ampak 
učinkujejo – z optimizmom, dobrimi 
medsebojnimi odnosi in vero v ži-
vljenje se lažje spopadamo s stresom 
in drugimi boleznimi. Življenje je 
pravzaprav nadvse preprosto – kar 
dajemo, to dobimo. Verjamem, da to 
velja tudi za naše zdravje.

Metka Marić
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Boris Širnik
Vedno želi doseči zastavljene cilje in začeto izpeljati do 
konca
Vztrajen, pošten, sočuten in vedno pripravljen pomagati. Tako bi lahko z nekaj besedami 
opisali Borisa Širnika, ki se je Skupini Premogovnik Velenje pridružil pred štiriintridesetimi leti. 
Večino svojega dela je opravil v Elektro remontu družbe HTZ, zadnjih pet let pa je zaposlen v 
Premogovniku Velenje kot kontrolor EX-naprav v Jamski elektro službi. Boris je vedno pozitiven, 
nasmejan in – kar je v današnji družbi izjemno pomembno – pripravljen sprejeti spremembe ter 
nenehne izzive, ki so stalnica sodobne družbe.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Igra z vrstniki v zimskem času. Užival 
sem vse radosti, ki jih nudi zima – ke-
panje, drsanje, smučanje. Spominjam 
se, da sem večkrat ves premražen 
prišel domov, sedel na okensko polico 
nad toplim radiatorjem in se zazrl 
v nebo, s katerega so padale debele 
snežinke. Pri tem sem imel občutek, 
da potujem v neznano.
kakšen učenec ste bili?
Bil sem povprečen učenec. V zelo 
lepem spominu imam osnovno šolo 
in različne dogodke, ki smo jih s so-
šolci doživljali v šoli in tudi zunaj nje. 
Včasih sem znal tudi kaj ušpičiti. Na 
splošno sem doživljal šolo kot skupek 
dogodivščin, spoznanj, uživanja v 

športu, prijateljstvu in tudi času prve 
ljubezni.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Le malo otrok postane tisto, kar si želi 
pri desetih letih. Nekoč sem obiskal 
starejšega soseda, ki je bil prodajalec 
v trgovini s športno opremo. Malo 
zatem je v trgovino vstopil urejen 
gospod s potovalnim kovčkom, v 
katerem je imel prospekte za nove 
športne rekvizite, ki jih je ponudil v 
naročilo. Po končanem pogovoru sem 
soseda vprašal, kakšen poklic opravlja 
ta gospod. Odgovoril mi je, da je tr-
govski potnik. V tistem trenutku sem 
želel to postati tudi jaz.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Večino svoje delovne dobe sem delal 

v Elektru remontu hčerinske družbe 
HTZ, kot član intervencijske sku-
pine in elektro nadzornik. Zadnjih 
pet let sem zaposlen kot kontrolor 
EX-elektro naprav v Jamski elektro 
službi Premogovnika Velenje. Sem 
pooblaščena oseba, ki jo določi 
tehnični vodja Jamske elektro službe. 
Opravljam šestmesečne preglede ele-
ktro naprav in instalacij tako v jami 
Premogovnika Velenje kot tudi zunaj 
nje. Pooblaščena oseba mora poznati 
zahteve vseh standardov, predpisov in 
priporočil, ki se nanašajo za področje 
protieksplozijske zaščite. V primeru 
nepravilnosti poskrbi za odpravo le-
-teh, obveščanje nadrejenega, odklop 
naprave iz obratovanja, skrbi za 
evidenco predpisanih dokumentov. 
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Nekaj posnetkov iz družinskega albuma

V času šestmesečnih pregledov, ki potekajo dvakrat letno 
za jamska območja Škale, Pesje, Sever, Jug, OUTN, Jašek 
NOP II, pregleda in evidentira okoli 16.000 elektro naprav 
ter nastavitve okoli 300 bimetalno pretokovnih vložkov, 
vgrajenih v elektro napravah. Vsi pregledi so evidentirani 
v kartoteki EX-naprav. Za vsako jamsko območje izdela 
poročilo o pomanjkljivosti na elektro napravah, ki jih 
obravnava tehnični vodja in poskrbi za njihovo odpravo.
Nadalje kontrolor EX-elektro naprav opravlja preglede 
jamskih naglavnih svetilk, merilnikov plinov in čitalcev 
črtnih kod. Opravi preglede strelnih strojčkov in OHM-
-metrov za potrebe razstreljevanja v obratih Proizvodnja 
in Priprave. Sodeluje pri inšpekcijskem pregledu rudarske-
ga inšpektorja RS za elektro področje. Za potrebe Jamske 
elektro službe na začetku leta izriše jamsko karto za vsa 
območja jame, jo opremi z lokacijami in pripadajočimi 
skupinami. Sodeluje kot član izpitne komisije za jamske 
strelce področja PEX-zaščite.
Delo kontrolorja EX mora biti opravljeno skrbno in na-
tančno. Kajti le dobro remontirane in vzdrževane elektro 
naprave nam omogočajo varno in zanesljivo obratovanje. 
S tem preprečimo možnost prenosa iskre iz elektro naprav 
v potencialno ogroženo plinsko območje, ki je pogoj za 
eksplozijo metana. Prav to dejstvo zahteva svoj čas pri 
opravljanju teh nalog.
namen protieksplozijske zaščite je varovati zdravje in 
življenje ljudi, materialne dobrine in naravo. kljub tako 
pomembnim nalogam se uvršča med področja, ki so ne-
opazna, dokler so uspešna. zato se dokaj pogosto znaj-
de v primežu zniževanja stroškov. Pretirano varčevanje 
pa lahko kaj hitro privede do katastrofalnih posledic.
 kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje z dolgo tradicijo, po-
nosom, nenehnim prilagajanjem, pogumnimi ljudmi in 
skrbjo za socialni status zaposlenih.
 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Predvsem želim, da bi se delovni dan končal brez nezgod 
vseh zaposlenih v Skupini PV.
 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko najbolj zanesete?
V prvi vrsti nase, potem pa na strokovnost predpostavlje-
nega Simona Tajnška, njegovega asistenta Mateja Kladnika 
in obratnega tehnika Borisa Kodruna ter ožje sodelavce.
 kaj najraje počnete v prostem času?
Ribarim, kolesarim, hodim v hribe. Življenja si ne morem 
zamisliti brez dela, ciljev, hobijev in pozitivnih prijateljev.
 kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Družina – žena Marina, sin Aleš z Ines, ožje sorodstvo ter 
prijatelji. Ogromno mi pomeni tudi dejstvo, da bova letos 
v rudarski paradi korakala skupaj s sinom Alešem.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Moja družina – žena Marina, sin Aleš in njegova Ines.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Svoje sanje sem izpolnil z izgradnjo hiše v Podkraju pri 
Velenju, v zaselku Tajna, kjer živim.
 v kateri kulturni ali športni ustanovi vas lahko naj-
večkrat srečamo?
V Slovenskem ljudskem gledališču v Celju, Športno-

rekreativnem centru Golovec in Ribiškem domu Velenje.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Poštenost, dobrota, sočutno uho in pripravljenost poma-
gati. Ko pride do težav, ne izgubljam času z debatiranjem 
o tem, zakaj je do njih prišlo, temveč se usmerim v iskanje 
rešitve.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Celo svoje življenje se nenehno trudim spreminjati. Zdaj 
je prišel čas, da se začnejo spreminjati drugi.
 katero načelo vas spremlja skozi življenje?
Zagotovo vztrajnost. Sem človek, ki vedno želi doseči 
zastavljene cilje in začeto izpeljati do konca.
Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje ter upo-
kojenim sodelavkam in sodelavcem čestitam ob 3. juliju, 
dnevu rudarjev. naj živi nam večno, naš rudarski srečno!

Slobodan Mrkonjić
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Rudarski oktet navdušil v 
tržaškem zaledju
V juniju smo se člani Rudarskega okteta odzvali na prijazno povabilo naših prijateljev in starih 
znancev iz vokalne skupine Nonet Primorsko, ki so organizirali dobrodelni koncert na obrobju 
Trsta, v Cerkvi Svetega Martina.

TRETJI POLČAS

Slovensko kulturno društvo Pri-
morsko iz Mačkolj, ki vstopa v svojo 
120-letnico delovanja, je pripravilo 
čudovit koncert. Pevska revija, ki so 
jo pripravili, spada v sklop pobud 
ob tem pomembnem društvenem 
jubileju in je bila obarvana s posebno 
humanitarno noto – dobrodelnost 
do ljudi, ki jim v delčku vsakdana ni 
šlo vse tako, kot so si zamislili. Med 
tistimi, do katerih je današnji vrtogla-
vi svet neizprosen, so gotovo otroci 
in mladostniki. Da ne bi ostalo vse 
le pri besedah, smo združili moči v 
tem smislu, da lahko naredimo nekaj 
več. Tako smo se odzvali prijaznemu 
povabilu organizatorjev na dobro-
delni koncert z naslovom »Glasovi v 
pomladi«. Poleg Rudarskega okteta so 
se odzvali tudi Oktet Vrtnica iz Nove 
Gorice, Ensemble Vocale Emozio-
ni In Canto iz Padove ter Dekliška 
vokalna skupina in Nonet Primorsko 
iz Mačkolj pri Trstu.

Vokalne skupine smo se predstavile z 
različnim programom tako sakralnih, 
ljudskih, domoljubnih in umetni-
ških priredb pesmi domačih in tujih 
avtorjev. V cerkvi, ki velja za posebej 
akustično, smo s pesmijo razveselili 
ljudi, ki jim slovenska pesem in vez 
na matično domovino še posebej veli-
ko pomenita.
Vsekakor je bil koncert skromen 
prispevek za prijaznejši vsakdan manj 
srečnih otrok in mladostnikov, tistih, 
do katerih je bilo življenje manj priza-
nesljivo in radodarno. Dobrodelnost 
in človekoljubnost torej, ne le preko 
petja in prijateljskega druženja, ki 
ostaja naš prepoznavni znak, pač pa 
tudi skozi konkretna dejanja v korist 
izboljšanja življenjskih razmer otrok 
in mladostnikov, ki zaradi takšnih ali 
drugačnih razlogov, ne morejo zadi-
hati življenja s polnimi pljuči, tako 
kot bi si ga zaslužili. V ta namen je bil 
k sodelovanju povabljen tudi Sklad 

Mitja Čuk, v zamejstvu zelo poznana 
in cenjena ustanova, ki vse svoje moči 
usmerja v pomoč zamejski mladini.

mag. Marko Ranzinger

V Rudarskem oktetu Velenje 
smo ponosni, da lahko širimo 
slovensko pesem povsod tam, 
kjer nas radi poslušajo. Prav 
tako se klicu dobrodelnosti ve-
dno radi odzovemo, saj je sta-
novska vez med nami rudarji 
v tem hitrem in neizprosnem 
svetu še vedno prisotna. In to 
počnemo že skoraj 40 let.
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Počastili dan gasilca
Dan svetega Florijana je razglašen za mednarodni dan gasilcev IFFD (International Firefighters‘ 
Day) v spomin na žrtve v gasilskih vrstah leta 1999, ob gašenju gozdnega požara v Avstraliji. Na ta 
dan se v Sloveniji člani gasilskih društev zberemo in praznujemo, saj je sveti Florijan tudi zavetnik 
gasilcev. 

Član PIGD Premogovnika Velenje Matjaž Lihteneker (drugi z leve) je prejel prizna-
nje za posebne zasluge. (foto: Metka Marić)

Člani društev, ki smo včlanjeni v 
Gasilsko zvezo Šaleške doline, smo 
se na slovesnosti zbrali v petek, 4. 
maja 2018, v Domu kulture Velenje. 
Državna gasilska odlikovanja so 
prejeli najzaslužnejši člani društev, 
med njimi tudi član Prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva 
Premogovnika velenje (PIgd Pv) 
Matjaž lihteneker, ki je prejel pri-
znanje za posebne zasluge. 
Matjaž Lihteneker se je leta 1989 
včlanil v PGD Topolšica, pred petimi 
leti pa se je pridružil PIGD PV. V tem 
času operativno opravlja funkcijo 
pomočnika poveljnika naprav za 
zaščito dihal. Zelo aktiven je na 
področju mentorstva, saj je prevzel 
skrb za novoustanovljeno B-desetino 
članic, ki pod njegovim mentor-
stvom uspešno sodeluje na različnih 
tekmovanjih. Svoje znanje in bogate 
izkušnje uporablja pri sojenju gasil-
skih in gasilsko-športnih disciplin. 
Opravljene ima tečaje za vodjo enote, 
sodnika gasilskih in gasilsko-športnih 
disciplin, nosilca izolirnega dihalnega 
aparata, strojnika, mentorja mladine, 
uporabnika radijskih postaj in vodjo 

intervencij. Je gasilski častnik II. 
stopnje. Za svoje delo je prejel več ga-
silskih odlikovanj, nazadnje gasilsko 
plamenico I. stopnje. 
Matjaž je gasilec z dušo in telesom. 
V vsakem trenutku je pripravljen 
priskočiti na pomoč. Svoj prosti 
čas razdaja različnim društvenim 

aktivnostim, ki jih opravlja z vso 
skrbnostjo in odgovornostjo. Njegovo 
preteklo delo je več kot očiten dokaz, 
da je pri tem zelo uspešen. 
Matjažu Lihtenekerju za prejeto pri-
znanje iskreno čestitamo!

Metka Marić

Rudarski reševalci na gasilskem kongresu
Gostiteljica XVII. Kongresa Ga-
silske zveze Slovenije, ki je bil 18. 
in 19. maja 2018, je bila Območna 
gasilska zveza Ptuj.
Osrednji dogodek dvodnevne-
ga kongresa je bil v soboto, 19. 
maja, ko je ulice Ptuja preplavila 
veličastna parada uniformiranih 
gasilcev, predstavnikov služb 
zaščite in reševanja ter vozil. 
Med njimi so bili tudi člani Ru-
darske reševalne službe Premo-
govnika Velenje, ki so s ponosom 
nosili rudarsko uniformo.

foto: Ana Stropnik
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Športne igre 2018
V soboto, 2. 6. 2018, je Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje organiziralo športne igre za 
zaposlene v Premogovniku in povezanih družbah ter za vse svoje člane. Organizatorja iger sta pod 
vodstvom predsednika društva Roberta Laha bila še Jožica Peterlin in Peter Bršek.

Direktorica Premogovnika Velenje 
mag. Mojca Letnik je pozdravila 
prisotne, ki so se tudi letos prijavili v 
velikem številu – vseh skupaj je bilo 
več kot dvesto. Poudarila je, da je 
druženje s sodelavci pozitivnega zna-
čaja in da želi, da igre znova postane-
jo del nas, kot so nekoč že bile, torej 
tradicionalne.
Jutranje prebujanje z mlado razgiba-
no deklico je bilo nadvse zanimivo. 
Prisotni so prejeli majice in vodo ter 
se pogostili s sendvičem in kavo, za 
tem pa odhiteli na svoja tekmovališča. 
Tisti, ki so se odločili za udeležbo na 
družabnem delu, so se lahko pri Beli 
dvorani pomerili v pikadu, ročnem 
nogometu, namiznem tenisu, balina-
nju, mini golfu in streljanju z lasersko 
puško. Strelci so streljali v prostorih 
SD Mrož, kegljači pa so se pomerili 
na kegljišču v Šoštanju. Pohodniki so 
si pod vodstvom predsednika Kluba 
upokojencev Skupine PV Toma Li-
pnika izbrali pohod na Lubelo.

Rdeča nit letošnjih športnih iger je 
bilo tekmovanje v raftingu. Očistili 
smo čolne, jih pripravili za plovbo in 
postavili bojo. Tekmovanje med obra-
ti je bilo zelo zanimivo, z nekaj padci 
v vodo je nekaj ekip s polno posadko 
prišlo do cilja. 
Sledila je podelitev medalj najboljšim, 
ki so jo izvedli direktorica PV mag. 
Mojca Letnik, direktorica podjetja 

HTZ mag. Suzana Koželjnik in pred-
sednik ŠD SPV Robert Lah. Iger se je 
udeležil tudi predsednik SPESS-Sin-
dikata PV Simon Lamot.
Mag. Mojca Letnik se je ob koncu 
iger vsem zahvalila in zaželela, da se 
prihodnje leto vnovič srečamo na 
športnih igrah.

Jožica Peterlin

Ogrevanje v Beli dvorani
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Tekmovali smo v nogometu ... košarki ...

tenisu ... odbojki ...

streljanju ... namiznem tenisu ...

ribolovu ... raftingu.
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Po predstavitvi je prisotne pozdravil 
tudi generalni direktor Premogov-
nika Velenje mag. Ludvik Golob, ki 
je v svojem govoru podprl delovanje 
društva ter mu tudi v prihodnje 
zaželel dobro delo. Robert Lah je 
predstavil delovanje društva, špor-
tnim animatorjem pa se je zahvalil za 
njihov celoletni trud. Jožica Peterlin 
je predstavila finančno poročilo dru-
štva, poročilo po programih Preven-
tiva, Preventivno vodena rekreacija, 
Rekreacija po izbiri za člane ŠD ter 
plan za leto 2018.
Predsednik društva Robert Lah se je 
ob koncu zahvalil vsem, ki na kakr-
šen koli način podpirajo delovanje 

Letni zbor članov Športnega društva 
Skupine Premogovnik Velenje
Letošnji zbor članov je bil 12. junija 2018 v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje. Predsednik 
Športnega društva Robert Lah je pozdravil prisotne in takoj predlagal petnajstminutni premor, po-
treben zaradi ugotavljanja sklepčnosti. Ta čas smo zapolnili s simpatično in poučno predstavitvijo 
Matjaža Kovača Moja potovanja

Obvestila Kluba upokojencev Skupine PV
NAPOVEDNIK DOGODKOV:

•	 26. 6. delitev bonov za rudarsko malico ob dnevu rudarjev od 7. do 12. ure;
•	 27. 6. delitev bonov za rudarsko malico ob dnevu rudarjev od 7. do 12. ure; vpis za izlet 

na Primorsko s kopanjem od 9. do 11. ure; predprodaja sezonskih smučarskih vozovnic 
za Golte od 9. do 11. ure;

•	 28. 6. delitev bonov za rudarsko malico ob dnevu rudarjev od 7. do 15. ure;
•	 30. 6. Skok čez kožo;
•	 10. 7. izlet na Primorsko – odhod avtobusa ob 6. uri;
•	 17. 7. izlet na Primorsko – odhod avtobusa ob 6. uri;
•	 19. 7. LIGA EVROPA – prvi krog kvalifikacij – Mestni stadion Velenje; povratna tekma, datum še ni po-

trjen, v času oddaje v tisk nasprotnik še ni bil znan; ne spreglejte ponudbe za nakup sezonskih vstopnic za 
ogled domačih tekem Rudarja;

•	 11. 9.  pohod Šlevo–Osredki–Šlevo;
•	 9. 10. pohod Zidani Most–Veliko Kozje–Breg (vlak).

Nekaj dogodkov še ni potrjenih, točne informacije boste prejeli z SMS-obvestilom. Če SMS-obvestil še ne 
prejNekaj dogodkov še ni potrjenih, točne informacije boste prejeli z SMS-obvestilom. Če SMS-obvestil še ne 
prejemate, pošljite IME in PRIIMEK na 070 254 006, obiščite tudi spletno stran www.kupv.webs.com ali pokli-
čite brezplačni telefonski odzivnik 080 9893.
Julija in avgusta bo klubska pisarna zaprta, v nujnih primerih pokličite 041 782 688.

težko delo, žuljave roke, tovarištvo ... so razlogi za naše praznovanje. Priložnost za srečanje s kameradi. 
sreča je, da praznujemo. Čestitamo ob prazniku rudarjev!

Upravni odbor Kluba upokojencev

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

društva. Vse je povabil k aktivnemu 
vključevanju v različne programe 
in dejavnosti društva, saj aktivno 
življenje blagodejno vpliva na zdravje 

človeka in s tem bistveno zmanjšuje 
vzroke za nastanek različnih bolezni.

Jožica Peterlin
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Ujeti v trenutku ...
TRETJI POLČAS
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Vozni redi organiziranega prevoza 
delavcev v Skupini Premogovnik Velenje 
na delo in z dela, veljavni od 4. 7. 2018

VELJAVNE RELACIJE:

1. ŽALEC – PONIKVA – VELENJE – NOP
2. GRAŠKA GORA – VELENJE – NOP
3. SLOVENSKE KONJICE – VITANJE – VELENJE – NOP
4. SLOVENJ GRADEC – VELENJE – NOP
5. LJUBNO – NOP
6. ZABUKOVICA – ANDRAŽ – VELENJE – NOP
7. CELJE – FRANKOLOVO – DOBRNA – VELENJE – NOP
8. FLORJAN – NOP
9. SPODNJI RAZBOR – RAVNE – NOP
10. NOP – DIK PESJE – STARI JAŠEK – NOP
11. VELENJE – NOP – VELENJE

VOZNI REDI 2018

ŽALEC – PONIKVA – VELENJE – NOP

ODHODI  
Postajališča

PRIHODI
1 2 3 km 4 5 6

4:39 12:29 20:14 0 Žalec 6:19 14:54 22:49
4:40 12:30 20:15 0 Žalec/blagovnica 6:18 14:53 22:48
4:41 12:31 20:16 1 Novo Celje 6:17 14:52 22:47
4:42 12:32 20:17 2 Petrovče 6:16 14:51 22:46
4:44 12:34 20:19 3 Arja vas 6:14 14:49 22:44
4:45 12:35 20:20 4 M.Pirešica 6:13 14:48 22:43
4:47 12:37 20:22 6 V.Pirešica 6:11 14:46 22:41
4:48 12:38 20:23 6 Osreke 6:10 14:45 22:40
4:49 12:39 20:24 7 Vrhe/Pirešici 6:09 14:44 22:39
4:50 13:40 20:25 8 Studence 6:08 14:43 22:38
4:52 13:42 20:27 9 Sr.Ponikva/Žalec 6:06 14:41 22:36
4:53 13:43 20:28 10 Ponikva pri Žalecu 6:05 14:40 22:35
4:55 13:45 20:30 11 Podkraj/Ponikvi pri Žalcu 6:03 14:38 22:33
4:56 13:46 20:31 12 Zg.Podkraj 5:59 14:34 22:29
4:59 13:49 20:34 14 Silova 5:56 14:31 22:26
5:00 13:50 20:35 16 Šentilj/Velenje 5:55 14:30 22:25
5:04 13:54 20:39 17 Sp.Arnače 5:51 14:26 22:21
5:05 13:55 20:40 18 Laze/Velenje 5:50 14:25 22:20
5:07 13:57 20:42 19 Kavče 5:48 14:23 22:18
5:08 13:58 20:43 20 Velenje: Ljublj. 41 5:47 14:22 22:17
5:09 13:59 20:44   Velenje 5:46 14:21 22:16
5:12 13:02 20:47   Velenje Gorenje 5:43 14:18 22:13
5:14 13:04 20:49   Velenje Hartl 5:41 14:16 22:11
5:15 13:05 20:50 21 Pesje 5:40 14:15 22:10
5:20 13:10 20:55 28 NOP 5:35 14:10 22:05
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GRAŠKA GORA – VELENJE – NOP

ODHODI     PRIHODI
1 2 3 km Postajališča 4 5 6

4:43 12:33 20:18 0 Graška Gora 6:12 14:47 22:42
4:45 12:35 20:20 1 Graška Gora Plahuta 6:10 14:45 22:40
4:48 12:38 20:23 2 Graška Gora K 6:07 14:42 22:37
4:50 12:40 20:25 3 Plešivec 6:05 14:40 22:35
4:54 12:44 20:29 4 Plešivec Boštjan 6:01 14:36 22:31
4:55 12:45 20:30 5 Plešivec Pirmanšek 6:00 14:35 22:30
4:57 12:47 20:32 5 Plešivec Fetner 5:58 14:33 22:28
4:58 12:48 20:33 6 Plešivec K 5:57 14:32 22:27
5:00 12:50 20:35   Škale K      
5:01 12:51 20:36   Škale Brložnik      
5:02 12:52 20:37   Škale Glinšek      
5:03 12:53 20:38 9 Škale Kamnolom 5:52 14:27 22:22
5:05 12:55 20:40 10 Škale Glinšek 5:50 14:25 22:20
5:06 12:56 20:41 10 Škale Brložnik 5:49 14:24 22:19
5:07 12:57 20:42 11 Škale K 5:48 14:23 22:18
5:08 12:58 20:43 12 Podlubela 5:47 14:22 22:17
5:09 12:59 20:44 12 Hrastovec/Velenje K 5:46 14:21 22:16
5:11 13:01 20:46 13 Turn 5:44 14:19 22:14
5:12 13:02 20:47   Velenje Rud.dom 5:43 14:18 22:13
5:15 13:05 20:50   Velenje Novi Jašek      

      Preloge/Vel. 5:38 14:13 22:08

5:20 13:10 20:55 19 NOP 5:35 14:10 22:05

SLOVENJSKE KONJICE – VITANJE – VELENJE – NOP

ODHODI  
Postajališča

PRIHODI
1 2 3 km 4 5 6

4:20 12:10 19:55 0 Sl.Konjice                     6:35 15:10 23:05
4:24 12:14 19:59 3 Zreče K                6:31 15:06 23:00
4:27 12:17 20:02 5 Stranice K                     6:28 15:03 22:58
4:30 12:20 20:05 6 Stranice                        6:25 15:00 22:55
4:34 12:24 20:09 9 Stenica/Vitanju               6:21 14:56 22:51
4:37 12:27 20:12 11 Ljubnica                       6:18 14:53 22:48
4:38 12:28 20:13 13 Vitanje                     6:17 14:52 22:47
4:41 12:31 20:16 15 Paka/Vitanju                   6:14 14:49 22:44
4:43 12:33 20:18 16 Paka/Vitanju žaga              6:12 14:47 22:42
4:48 12:38 20:23 19 Sp.Dolič G               6:07 14:42 22:37
4:50 12:40 20:25 20 Sp.Dolič Slapernik             6:05 14:40 22:35
4:52 12:42 20:27 21 Sr.Dolič                       6:03 14:38 22:33
4:53 12:43 20:28 22 Sr.Dolič Šentflorjan          6:02 14:37 22:32
4:58 12:48 20:33 25 G.Dolič                      5:57 14:32 22:27
5:00 12:50 20:35 27 Završe Huda Luknja            5:55 14:30 22:25
5:05 12:55 20:40 30 Paka/Vel.Lampret            5:50 14:25 22:20
5:06 12:56 20:41 31 Paka/Vel.                      5:49 14:24 22:19
5:07 12:58 20:42 32 Paka/Vel.Kovač                5:47 14:22 22:17
5:08 12:59 20:43 33 Trebeliško                   5:46 14:21 22:16
5:09 13:00 20:44 34 Selo/Vel.                   5:45 14:20 22:15
5:10 13:01 20:45   Velenje Šalek 5:43 14:19 22:14
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5:12 13:03 20:47   Velenje                         5:42 14:17 22:12
5:13 13:04 20:48 36 Velenje Gorenje                        5:41 14:16 22:11
5:14 13:05 20:49   Velenje Hartl 5:40 14:15 22:10
5:15 13:06 20:50   Pesje 5:39 14:14 22:09
5:20 13:10 20:55 41 NOP                  5:35 14:10 22:05

SLOVENJ GRADEC – VELENJE – NOP

ODHODI  
Postajališča

PRIHODI
1 2 3 km 4 5 6

4:20 12:10 19:55   Dovže 7:35 15:10 23:05
4:23 12:13 19:58   Mislinska Dobrova 7:32 15:07 23:02
4:28 12:18 20:03   Šmiklavž/Sl.Gradec 7:27 15:02 22:57
4:33 12:23 20:08   Podgorje/Sl.Gradec 6:22 14:57 22:52
4:34 12:24 20:09   St.trg/Sl.Gr. Rigelnik 6:21 14:56 22:51
4:38 12:28 20:13   Sl.Gradec Nama 6:17 14:52 22:47
4:39 12:29 20:14   Sl.Gradec ŽP 6:16 14:51 22:46
4:40 12:30 20:15 0 Sl. Gradec 6:15 14:50 22:45
4:43 12:33 20:18 2 Zlatoper 6:12 14:47 22:42
4:45 12:35 20:20 3 Šmartno/Sl.Gradec 6:10 14:45 22:40
4:46 12:36 20:21 4 Tomaška vas - Lipa 6:09 14:44 22:39
4:47 12:37 20:22 5 Tomaška vas 6:07 14:43 22:38
4:48 12:38 20:23 6 Turiška vas 6:07 14:42 22:37
4:50 12:40 20:25 7 Dovže Lovrenc 6:05 14:40 22:35
4:51 12:41 20:26 8 Dovže K 6:04 14:39 22:34
4:53 12:43 20:28 10 Straže 6:02 14:37 22:32
4:54 12:44 20:29 11 Šentilj pod Turjakom K 6:01 14:36 22:31
4:55 12:45 20:30 12 Mislinja postaja 6:00 14:35 22:30
4:56 12:46 20:31 14 Mislinja jarek 5:59 14:34 22:29
5:00 12:50 20:35 16 Završe Huda Luknja 5:55 14:30 22:25
5:02 12:52 20:37 19 Paka/Velenje Lampret 5:53 14:28 22:23
5:05 12:55 20:40 20 Paka/Velenje 5:50 14:25 22:20
5:06 12:56 20:41 21 Paka/Velenje Kovač 5:49 14:24 22:19
5:08 12:58 20:43 22 Trebeliško 5:47 14:22 22:17
5:09 12:59 20:44 23 Selo/Velenje      
5:10 13:00 20:45   Velenje Šalek 5:45 14:20 22:15
5:11 13:01 20:46   Velenje                              
5:14 13:04 20:49   Velenje Gorenje                        5:41 14:16 22:11
5:15 13:05 20:50   Velenje Hartl 5:40 14:15 22:10
5:16 13:06 20:51   Pesje 5:39 14:14 22:09
5:20 13:10 20:55 31 NOP                  5:35 14:10 22:05

LJUBNO – NOP

ODHODI  
Postajališča

PRIHODI
1 2 3 km 4 5 6

4:37 12:22 20:07 0 Ljubno/Savinji             7:23 14:58 22:53
4:39 12:24 20:09 3 Radmirje K                     7:21 14:56 22:51
4:41 12:26 20:11 4 Okonina                        7:18 14:53 22:48
4:43 12:28 20:13 6 Grušovlje/Ljubnem              7:17 14:52 22:47
4:44 12:29 20:14 7 Šentjanž/Ljubnem             7:16 14:51 22:46
4:46 12:31 20:16 8 Varpolje                      7:14 14:49 22:44

VOZNI REDI 2018
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4:47 12:32 20:17 8 Nizka                        7:13 14:48 22:43
4:48 12:33 20:18 9 Rečica/Savinji K              7:12 14:47 22:42
4:50 12:35 20:20 10 Rečica/Savinji                 7:10 14:45 22:40
4:51 12:36 20:21 11 Rečica/Savinji K             7:09 14:44 22:39
4:53 12:38 20:23 12 Sp.Rečica/Savinji             7:07 14:42 22:37
4:55 12:40 20:25 14 Nazarje                     7:05 14:40 22:35
4:57 12:42 20:27 17 Mozirje Celinšek              7:03 14:38 22:33
4:59 12:44 20:29 17 Mozirje                       7:01 14:36 22:31
5:01 12:46 20:31 18 Ljubija                   6:59 14:34 22:29
5:03 12:48 20:33 19 Soteska/Mozirju                6:57 14:32 22:27
5:05 12:50 20:35 21 Letuš Zg.Hrašan               6:55 14:30 22:25
5:07 12:52 20:37 23 Letuš                        6:53 14:28 22:23
5:09 12:54 20:39 25 Rečica ob Paki               6:51 14:26 22:21
5:11 12:56 20:41 26 Šmartno ob Paki               6:49 14:24 22:19
5:12 12:57 20:42 26 Šmartno ob Paki Baron           6:48 14:23 22:18
5:14 12:59 20:44 28 Paška vas                    6:46 14:21 22:16
5:15 13:00 20:45 29 Gorenje/Paki                  6:45 14:20 22:15
5:17 13:02 20:47 30 Skorno Zapečnik                6:43 14:18 22:13
5:18 13:03 20:48 32 Skorno vrh                     6:42 14:17 22:12
5:20 13:05 20:50 33 Lokovica/Vel.                 6:40 14:15 22:10
5:21 13:06 20:51 35 Lokovica/Vel.K              6:39 14:14 22:09
5:22 13:07 20:52 35 Podgorje/Vel.K                  6:38 14:13 22:08
5:25 13:10 20:55 36 NOP 6:35 14:10 22:05

ZABUKOVICA – ANDRAŽ – VELENJE – NOP

ODHODI  
Postajališča

PRIHODI
1 2 3 km 4 5 6

4:33 12:23 21:08 0 Zabukovica                    6:22 14:57 22:52
4:34 12:24 21:09 0 Zabukovica ZD                  6:21 14:56 22:51
4:36 12:26 21:11 2 Griže/Žalcu K             6:19 14:54 22:49
4:37 12:27 21:12 2 Griže/Žalcu                   6:18 14:53 22:48
4:38 12:28 21:13 3 Sp.Griže/Žalcu                 6:17 14:52 22:47
4:40 12:30 21:15 5 Šešče pri Preboldu             6:15 14:50 22:45
4:43 12:33 21:18 6 Šešče pri Preboldu K          6:12 14:47 22:42
4:44 12:34 21:19 7 Sv.Lovrenc pri Preboldu         6:11 14:46 22:41
4:46 12:36 21:21 8 D.vas/Preboldu                 6:09 14:44 22:39
4:47 12:37 21:22 9 Latkova vas sušil.              6:08 14:43 22:38
4:49 12:39 21:24 9 Latkova vas K                 6:06 14:41 22:36
4:50 12:40 21:25 9 Latkova vas                    6:05 14:40 22:35
4:52 12:42 21:27 10 Ločica ob Savinji              6:03 14:38 22:33
4:54 12:44 21:29 11 Breg pri Polzeli                6:01 14:36 22:31
4:56 12:46 21:31 12 Polzela Cimperman             5:59 14:34 22:29
4:57 12:47 21:32 13 Založe                         5:58 14:33 22:28
4:59 12:49 21:34 15 Andraž nad Polzelo Poznič       5:56 14:31 22:26
5:00 12:50 21:35 16 Andraž nad Polzelo vrh          5:55 14:30 22:25
5:02 12:52 21:37 17 Andraž nad Polzelo K           5:53 14:28 22:23
5:03 12:53 21:38 18 Andraž nad Polzelo            5:52 14:27 22:22
5:05 12:55 21:40 19 Ložnica/Andražu               5:50 14:25 22:20
5:06 12:56 21:41 20 Sp.Arnače                 5:49 14:24 22:19
5:08 12:58 21:43 21 Laze/Velenju                   5:47 14:22 22:17

VOZNI REDI 2018
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5:09 12:59 21:44 22 Kavče                         5:46 14:21 22:16
5:10 13:00 21:45 23 Velenje Ljubljanska c.41      5:45 14:20 22:15
5:11 13:01 21:46   Velenje                         5:44 14:19 22:14
5:13 13:03 21:48 24 Velenje Gorenje                        5:42 14:17 22:12
5:14 13:04 21:49   Velenje Hartl 5:41 14:16 22:11
5:15 13:05 21:50   Pesje 5:40 14:15 22:10
5:18 13:08 21:53   Družmirje 5:37 14:12 22:07
5:20 13:10 21:55 31 NOP                  5:35 14:10 22:05

CELJE – FRANKOLOVO – DOBRNA – VELENJE – NOP
ODHODI  

Postajališča
PRIHODI

1 2 3 km 4 5 6
4:05 11:55 20:40 0 Celje               6:50 15:25 23:20
4:09 11:59 20:44 1 Celje Marib.c.Interspar       6:46 15:21 23:16
4:11 12:01 20:46 2 Sp.Hudinja                6:44 15:19 23:14
4:12 12:02 20:47 3 Zg.Hudinja                  6:43 15:18 23:13
4:14 12:04 20:49 4 Šmarjeta pri Celju             6:41 15:16 23:11
4:16 12:06 20:51   Prekorje 6:39 15:14 23:09
4:17 12:07 20:52   Prekorje Etol 6:38 15:13 23:08
4:18 12:08 20:53 6 Škofja vas                  6:37 15:12 23:07
4:20 12:10 20:55 7 Arclin                    6:35 15:10 23:05
4:21 12:11 20:56 8 Vojnik bol.                 6:34 15:09 23:04
4:22 12:12 20:57 9 Vojnik                       6:33 15:08 23:03

      10 Višnja vas                    6:32 15:07 23:02
      11 Ivenca                    6:31 15:06 23:01
      13 Globoče                     6:30 15:05 23:00

4:27 12:17 20:02 14 Frankolovo                 6:28 15:03 22:58
4:29 12:19 20:04 15 Globoče                               
4:31 12:21 20:06 17 Ivenca                          
4:33 12:23 20:08 18 Višnja vas                             
4:34 12:24 20:09 18 Višnja vas Trobiš             6:21 14:56 22:51
4:35 12:25 20:10 19 Nova Cerkev/Dobrni K         6:20 14:55 22:50
4:37 12:27 20:12 20 Vizore                   6:18 14:53 22:48
4:38 12:28 20:13 21 Hrenova                   6:17 14:52 22:47
4:40 12:30 20:15 23 Lemberg nad Dobrno         6:15 14:50 22:45
4:42 12:32 20:17 25 Pristova                        6:13 14:48 22:43
4:43 12:33 20:18 25 Dobrna Arlič           6:12 14:47 22:42
4:45 12:35 20:20 26 Dobrna                            
4:50 12:40 20:25 28 Zavrh nad Dobrno                6:05 14:40 22:35
4:55 12:45 20:30 30 Dobrna               6:00 14:35 22:30
4:58 12:48 20:33 32 Hramše K                        5:57 14:32 22:27
5:00 12:50 20:35 34 Sp.Črnova                      5:55 14:30 22:25
5:04 12:54 20:39 37 Vinska Gora                    5:51 14:26 22:21
5:06 12:56 20:41 38 Pirešica                      5:49 14:24 22:19
5:08 12:58 20:43 39 Zg.Črnova                       5:47 14:22 22:17
5:18 13:08 20:53 42 Velenje Gorenje                5:37 14:12 22:07
5:20 13:10 20:55 49 NOP               5:35 14:10 22:05
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FLORJAN – NOP
ODHODI  

Postajališče
PRIHODI

1 2 3 km 4 5 6
5:02 12:52 20:37 0 Florjan/Š Terček 5:53 14:28 22:23
5:05 12:55 20:40 1 Florjan/Š Skornšek 5:50 14:25 22:20
5:06 12:56 20:41 2 Florjan/Šoštanj 5:49 14:24 22:19
5:10 12:00 20:45 5 Florjan/Šoštanj K 5:45 14:20 22:15
5:11 13:01 20:46 6 Šoštanj/Gorenje 5:44 14:19 22:14
5:12 13:02 20:47 7 Šoštanj 5:43 14:18 22:13
5:14 13:04 20:49 7 Šoštanj TEŠ 5:41 14:16 22:11
5:18 13:08 20:53 8 Družmirje 5:37 14:12 22:07
5:20 13:10 20:55 8 NOP 5:35 14:10 22:05

SPODNJI RAZBOR – RAVNE – NOP
ODHODI  

Postajališče
PRIHODI

1 2 3 km 4 5 6
4:48 12:38 20:23 0 Sp. Razbor Rihter 6:07 14:42 22:37
4:50 12:40 20:25 1 Sp. Razbor Brglez 6:05 14:40 22:35
4:52 12:42 20:27 2 Sp. Razbor Murn 6:03 14:38 22:33
4:54 12:44 20:29 3 Anžejeva žaga 6:01 14:36 22:31
4:56 12:46 20:31 4 Ževart 5:59 14:34 22:29
4:57 12:47 20:32 4 Velunja Tone 5:58 14:33 22:28
4:59 12:49 20:34 5 Velunja Velunšek 5:56 14:31 22:26
5:00 12:50 20:35 5 Velunja Končnik 5:55 14:30 22:25
5:02 12:52 20:37 6 Velunja Grabner 5:53 14:28 22:23
5:06 12:54 20:39 7 Brode/Gaberke 5:51 14:26 22:21
5:06 12:56 20:41 8 Gaberke 5:49 14:24 22:19
5:12 13:02 20:47 11 Ravne/Šoštanj K 5:43 14:18 22:13
5:14 13:04 20:49 12 Šoštanj 5:41 14:16 22:11
5:16 13:06 20:51 12 Šoštanj TEŠ 5:39 14:14 22:09
5:20 13:10 20:55 13 NOP 5:35 14:10 22:05

NOP – DIK PESJE – STARI JAŠEK – NOP
ODHODI  

postajališče
PRIHODI

1 2 3 km 4 5 6
5:40 13:25 21:10 0 NOP 4:45 13:15 21:00
5:45 13:30 21:15 2 DIK Pesje 4:40 13:10 20:55
5:50 13:35   3 Stari jašek   13:05  

Opomba: Prevoz koristijo ''črni'' rudarji med delovnim časom in občasno učenci na obvezni praksi.
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zaHvala
Ob nenadni in boleči izgubi 
moža, očeta in dedija ter upo-
kojenega rudarja 

Marijana jozanoviča 
se iskreno zahvaljujemo vsem 
za izrečena sožalja, rudarski 
godbi, častni straži za spremstvo 
in govorniku Dragu Kolarju za 
izbrane besede slovesa.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

žena Štefa, hčerke Marina, Mag-
dalena in Ana z družinami

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega očeta, 
dedija in tasta

Milana Čepelnika
se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Vele-
nje, častni straži, Pihalnemu 
orkestru Premogovnika Velenje, 
Dragu Kolarju za besede slovesa 
in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

sin Viki in hči Neca  
z družinama

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni.
Ostala je praznina,
ki hudo boli.

zaHvala
Ob prehitri in boleči izgubi 
ljubljenega moža, očeta, sina 

ednana softića
se iz srca zahvaljujemo sodelav-
cem v Premogovniku Velenje 
za besede podpore in tolažbe, 
izrečena sožalja, darovano cve-
tje in finančno pomoč. Hvala 
tudi tistim, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Posebna 
zahvala gre tudi rudarski godbi, 
rudarski straži in Dragu Kolarju 
za poslovilni govor, ki se nam je 
vtisnil globoko v srca.
Naj Ednan ostane v lepem 
spominu!

soproga Arijana z družino

Kruto je bilo in nepričakovano,
kot rezilo noža je zarezalo v srce,
ker odšel je v neznano,
v srcih je le bolečina in solze so 
v očeh.

zaHvala
Ob nenadni izgubi moža, očeta 
in dedija

zdravka koreza, 
upokojenega inženirja 
rudarstva,
se iz srca zahvaljujemo vsem, ki 
ste ga v velikem številu pospre-
mili na njegovi zadnji poti.
Še posebej se zahvaljujemo 
rudarski godbi, častni straži, 
govorniku Dragu Kolarju za 
besede slovesa, SPESS- Sin-
dikatu PV, sodelavcem HTZ 
Komunalnega vzdrževanja ter 
sodelavcem Jamske strojne 
službe – vodovod Pesje.
žena Marija, hčerka Aleksandra 

in sin Damjan z družinama

zaHvala
Ob prerani in nenadomestljivi 
izgubi ljubljenega moža, očeta 
in dedka 

staneta otorepca
se iskreno zahvaljujemo kolek-
tivu Premogovnika Velenje za 
vso pomoč pri izvedbi zadnjega 
slovesa.

žena Irena Otorepec in hčerki 
Anja Mihelič in Nuša Otorepec

zaHvala
Z veliko bolečino v srcu smo k večnemu počitku pospremili 

Ivana Hartmana, upokojenca Premogovnika Velenje. 
Iskrena hvala vsem za vso pomoč, ki smo jo potrebovali, posebej hvala 
kolektivu Premogovnika Velenje, častni straži in rudarski godbi ter hvala za 
besede slovesa na pokopališču v Podkraju.

žena Kristina in hčerka Lidija z družino

zaHvala
Za vedno se je 20. marca poslo-
vil oče, dedek in tast 

jožef Podbregar. 
Iskrena hvala vsem, ki ste bili z 
nami, ko je bilo najhuje, posebej 
se zahvaljujemo kolektivu Pre-
mogovnika Velenje, častni straži 
za dostojno slovo, rudarski 
godbi za odigrane žalostinke 
in Dragu Kolarju za poslovilni 
govor in vso pomoč.
hčerka Nataša, vnukinja Nina in 

zet Dušan

zaHvala
Ob boleči izgubi moža, očeta, 
dedka in tasta 

jožeta vidca 
se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje, 
častni straži, rudarski godbi in 
govorniku za poslovilne besede 
na pokopališču v Šentilju pri 
Velenju. Hvala tudi vsem sose-
dom in prijateljem ter sorodni-
kom, ki ste ga pospremili na 
zadnjo pot

žena Avguština, sin Srečko in 
hčerka Sonja z družinama
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Nepremičninski posrednik: 

Dejan GORŠEK, inž., 03 897 51 30 ali 041 665 223, 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!
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.

PONUDBA 
NEPREMIČNIN www.habit.si

PARCELE
PARCELA VELENJE
Lokacija: ŽUPANČIČEVA
Velikost: 704 m2 
Cena: €62.000,00

PARCELA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ
Velikost: 2.800 m2 
Cena: €120.000,00

PARCELA VELENJE
Lokacija: KONOVO
Velikost: 801 m2 
Cena: €30.000,00

PARCELA VELENJE
Lokacija: VINSKA GORA
Velikost: 1339 m2 
Cena: €100.000,00

PARCELA VELENJE
Lokacija: HRASTOVEC
Velikost: 1935 m2 
Cena: €12.000,00

HIŠE
HIŠA ŠKALE
Lokacija: ŠKALE
Zgrajeno: 1978
Velikost: 170 m2

Velikost parcele: 642 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €95.000,00

HIŠA PODKRAJ PRI VELENJU 
Lokacija: PODKRAJ PRI VELENJU
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2010
Velikost: 182 m2

Velikost parcele: 1184 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €145.000,00

HIŠA VINSKA GORA 
Lokacija: VINSKA GORA, CENTER
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2003
Velikost: 244 m2

Velikost parcele: 553 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €170.000,00

HIŠA ŠMARŠKA
Lokacija: VELENJE ŠMARŠKA
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2006

Velikost: 223,6 m2

Velikost parcele: 450 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: razred E: 
od 105 do vključno 150 kWh/m2

Cena: €200.000,00

STAREJŠA HIŠA V HRASTOVCU
Lokacija: HRASTOVEC
Zgrajeno: 1880 
Velikost: 65 m2

Velikost parcele: 609 m2

Etažnost: K+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €30.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ LEVSTIKOVA
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1967
Velikost: 151m2

Velikost parcele: 387 m2

Etažnost: P+1+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €89.000,00

HIŠA LIPJE
Lokacija: VELENJE LIPJE 
Zgrajeno: 1987
Velikost: 158 m2

Velikost parcele: 1547 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: F
Cena: €162.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE GRAŠKOGORSKA 
Zgrajeno: 1969
Velikost: 150
Velikost parcele: 481
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €92.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE KONOVO
Zgrajeno: 1981
Velikost: 227,90
Velikost parcele: 2000
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €149.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE ŽUPANČIČEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANA 2004
Velikost: 172 m2

Velikost parcele: 813 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €129.000,00

HIŠA V VELENJU
Lokacija: VELENJE
Zgrajeno: 1965
Velikost: 195,9 m2

Velikost parcele: 750 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €170.000,00

VEČJA HIŠA V FLORJANU
Lokacija: ŠOŠTANJ - FLORJAN
Zgrajeno: 1985
Velikost: 208,6 m2

Velikost parcele: 2168 m2

Etažnost: P+1+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €120.000,00

HIŠA VITANJE
Lokacija: VITANJE CENTER
Zgrajeno: 1700
Velikost: 178
Velikost parcele: 718
Etažnost: P+1+M
Cena: €49.000,00

HIŠA KONOVO
Lokacija: KONOVO
Zgrajeno: 2004
Velikost: 225m2

Velikost parcele: 833 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: razred D: 
od 60 do vključno 105 kWh/m2

Cena: €159.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: FLORJAN ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1985
Velikost: 187 m2

Velikost parcele: 970 m2

Etažnost: K+P+1+M
Energetska izkaznica: razred F: 
od 150 do vključno 210 kWh/m2

Cena: €145.000,00

FLORJAN HIŠA
Lokacija: FLORJAN
Zgrajeno: ADAPTIRANA 2012
Velikost: 277 m2

Velikost parcele: 584 m2

Etažnost: K+P+N
Energetska izkaznica: razred F: 
od 150 do vključno 210 kWh/m2

Cena: €139.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE PESJE 
Adaptirano: 2005
Velikost: 217 m2

Velikost parcele: 509 m2
Etažnost: K+P+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €129.000,00

STANOVANJA
3 SOBNO VELENJE
Lokacija: VELENJE, EFENKOVA
Zgrajeno: adaptirano 2013
Velikost: 83,3 m2

Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica: razred D: 
nad 60 do vključno 105 kWh/m2

Cena: €83.000,00

1 SOBNO VELENJE
Lokacija: VELENJE, STANTETOVA
Zgrajeno: 1982
Velikost: 45,3 m2

Etažnost: 5/8
Energetska izkaznica: razred D: 
nad 60 do vključno 105 kWh/m2

Cena: €56.000,00

4 SOBNO MOZIRJE
Lokacija: MOZIRJE, CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2007
Velikost: 89,4
Etažnost: 3/4
Energetska izkaznica: razred D: 
nad 60 do vključno 105 kWh/m2a
Cena: €85.000,00

3 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: GORIŠKA, VELENJE
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2014
Velikost: 81,8 m2

Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: razred D: 
od 60 do vključno 105 kWh/m2

Cena: €75.000,00

2, 5 SOBNO PREŠERNOVA
Lokacija: VELENJE
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2011
Velikost: 65,6 m2

Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €66.000,00

POSLOVNI APARTMA VELENJE
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 1982
Velikost: 65,8 m2

Etažnost: P
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €66.000,00

STANOVANJE V FRANKOLOVEM
Lokacija: FRANKOLOVO
Zgrajeno: 2004
Velikost: 54,7 m2

Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica: razred E: 
od 105 do vključno 150 kWh/m2

Cena: €40.000,00

NOVEJŠE STANOVANJE V VITANJU
Lokacija: VITANJE
Zgrajeno: 2010
Velikost: 100,01 m2

Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica: razred C: 
nad 35 do vključno 60 kWh/m2

Cena: €70.000,00

STANOVANJE VITANJE
Lokacija: VITANJE
Zgrajeno: 1976
Velikost: 56,5 m2

Etažnost: VP
Energetska izkaznica: razred G: 
od 210 do 300 in več kWh/m2

Cena: €59.000,00

2 SOBNO TOMŠIČEVA
Lokacija: VELENJE TOMŠIČEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2014
Velikost: 61,6 m2

Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: razred D: 
od 60 do vključno 105 kWh/m2 
Cena: €69.000,00

PENTHOUSE JENKOVA
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO: 2002
Velikost: 70 m2

Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica: razred F: 
od 150 do vključno 210 kWh/m2

Cena: €64.000,00

3 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: VELENJE GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 87 m2

Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica: razred C: 
nad 35 do vključno 60 kWh/m2

Cena: €69.000,00
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Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje 
ter upokojenim sodelavkam in sodelavcem čestitamo ob

3. juliju, 
prazniku rudarjev!


