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UVODNIK

Gasilstvo in rudarstvo
sta si v marsičem podobna
Ko me je urednik naprosil, da napišem uvodnik o gasilcih,
sem bil vesel in ponosen. Vesel, ker lahko pišem o tem,
kar počnem v prostem času že skoraj celo svoje življenje,
in ponosen, ker vem, da smo gasilci vedno bolj cenjeni.
Tudi v našem kolektivu je veliko gasilcev, na kar smo prav
gotovo lahko zelo ponosni.
Oktober je mesec požarne varnosti, ko gasilci še več
pozornosti posvetimo preventivi in izvedbi vaj, čeprav je
treba kakovostno in dobro delati celo leto, saj lahko samo
na takšen način opravljamo svoje poslanstvo – pomagamo
sočloveku v nesreči.
Že dolgo gasilci nismo zgolj krotilci ognjenih zubljev,
temveč je naše delo veliko širše. Rešujemo v prometnih
nesrečah, poplavah in drugih naravnih nesrečah.
Gasilstvo ima, tako kot rudarstvo, v Šaleški dolini dolgo
tradicijo. Humanost, požrtvovalnost, pomoč, prijateljstvo,
pogum, vse to so besede in dejanja, ki nas gasilce povezujejo – tako kot povezujejo tudi rudarje. Velikokrat, ko pri
reševanju nesebično žrtvujemo tudi svoje zdravje in življenje, smo odvisni od tovariša, ki je skupaj z nami. Zato
marsikdo, ki ni nikoli začutil, kako je biti gasilec, tega ne
razume, ne razume, zakaj smo ob vsakem času in vsakem
vremenu pripravljeni pomagati sočloveku. Vse to nas še
bolj združuje in povezuje, prav tako kot povezuje rudarje,
ki so velikokrat globoko pod zemljo odvisni le od svojega
kamerada.
Vesel sem, da nas je veliko med zaposlenimi v Premogovniku Velenje našlo vzporednice med gasilstvom in rudarstvom ter smo se odločili, da bo to naš način življenja.
Nepopisen je občutek, ko se zaveš, da si lahko pomoči
potrebnemu pomagal, mu rešil premoženje, morda celo
življenje. Zato vem, da bomo gasilci še dolgo vztrajali in
nadaljevali tradicijo naših prednikov, kot sem prav tako
prepričan, da bomo znali in zmogli tudi rudarji prebroditi
težke čase, ki nas pestijo.
Posluh lokalne skupnosti in gospodarstva, dobro sodelovanje z vsemi gasilskimi društvi v Gasilski zvezi Slovenije
in širše, nenehno izobraževanje in opremljanje z novo
tehnologijo, privabljanje mladih v gasilske vrste – vse to
so osnove za dobro delo prav vsakega gasilskega društva.
Gasilci se trudimo, da sledimo vsem tem smernicam in
upravičeno ugotavljam, da nam v Velenju vse to v veliki
meri uspeva.
Bojan Brcar
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foto: Miran Beškovnik

Razmere v jami
V jami Premogovnika Velenje smo se v drugi polovici letošnjega leta spopadali s težavami, ki jih
pri nas ni bilo že nekaj let. Zaradi tega imamo izpad načrtovane proizvodnje, saj je v tem času nemoteno deloval zgolj odkop C v jami Pesje. Kljub temu smo veseli, da smo težave obvladali in jih
sanirali. Zato je proizvodni proces v drugi polovici novembra le stekel na dveh odkopih – tako kot
to v Premogovniku Velenje načrtujemo in izvajamo zadnjih nekaj let.

Odkop CD1 s težavami v
odvozni progi
Spomnimo. Julija letos smo začeli
z odkopavanjem v centralnem delu
naše jame na odkopu CD1. Na tem
odkopu smo se že na začetku njegovega delovanja srečali z nepričakovanimi težavami. Šlo je za povečanje
pritiskov na odkopu, zaradi katerih
je proizvodnja stekla nekoliko težje,
kot smo pričakovali. Po nekajdnevnih
začetnih težavah je odkop nemoteno
deloval vse do letošnjega septembra,
ko je prišlo do zatesnitve odvozne
proge v dolžini okoli 90 metrov. Zaradi tega smo morali proizvodnjo na
njem ustaviti in ga pripraviti na daljše
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mirovanje. Nemudoma smo pristopili
k sanaciji oz. strojni izdelavi proge, ki
je bila končana ob koncu oktobra. Na
začetku novembra so stekle dejavnosti za pripravo odkopa CD1 na
vnovično obratovanje – 10. novembra
je spet začel s proizvodnjo premoga.

odkopa gre vsem, ki so sodelovali pri
pripravi objektov in montaži odkopne
ter transportne opreme.

V jami Pesje ni večjih
težav.

Pripravsko moštvo številke 4 je izvedlo pretesarbo deformiranega dela
odvozne proge CD1. Svoje poslanstvo
je opravilo z odliko, saj so delavci
vsa dela izvedli izjemno kakovostno,
predvsem so jih končali v predvidenem roku oz. celo nekaj dni prej. V
času pretesarbe odvozne proge odkopa CD1 je potekala tudi pretesarba
glavne odvozne proge CD, ki jo je
izvajalo moštvo pripravske št. 13, sku-

V tem času je brez večjih posebnosti obratoval odkop k. –65/C v jami
Pesje, ki je v novembru po več kot
letu dni odličnega delovanja končal s
proizvodnjo. Nekoliko prej, kot smo
načrtovali, smo v jami Pesje začeli z
odkopavanjem na odkopu k. –65/D.
Zasluga za predčasni zagon novega

Pripravska moštva
izvajajo izjemno zahtevne
naloge.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

foto: Miran Beškovnik

paj z rudarji iz obrata Proizvodnja.
Druga pripravska moštva so izdelovala proge v skladu z načrtom. Kljub
povečanim dejavnostim pri izvajanju
del na vseh pripravskih deloviščih
in trudu vseh zaposlenih smo zaradi
geomehanskih razmer, ki nastopajo
v območju stebrov CD na NOP-u v
zaostanku pri izdelavi načrtovanih
jamskih prog.

Ukrepi za preprečevanje
stebrnih udarov
Kot enega izmed varnostnih ukrepov
za preprečevanje stebrnih udarov v
jami Premogovnika Velenje smo dela
pri izdelavi in pretesarbi jamskih prog
organizirali tako, da jih ne izvajamo
na več pripravskih deloviščih hkrati v
neposredni bližini.

Do konca leta bomo odkopali
še okoli 440.000 ton
Pričakujemo, da bomo do konca leta
odkopali še okoli 440.000 ton premoga, kar bo dosegljivo samo z vestnim
in pridnim delom vseh nas – tudi s
solidarnostnimi dninami. Letošnji

Izredni inšpekcijski nadzor v PV uspešen
Ob ustavitvi odkopa CD1 v jami Preloge, zaradi zatesnitve odvozne
proge kot posledice povečanih pritiskov v okolici proge, je bil v Premogovniku Velenje v petek, 17. oktobra, in v ponedeljek, 20. oktobra 2014,
opravljen izredni inšpekcijski nadzor. Pregled sta opravila rudarska
inšpektorja Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Inšpektorata RS
za promet, energetiko in prostor. O nadzoru je sestavljen zapisnik, iz
katerega je razvidno, da inšpektorji v jami Premogovnika Velenje niso
ugotovili nobenih nepravilnosti in da delo poteka skladno z Zakonom o
rudarstvu in veljavnimi predpisi.

letni načrt ne bo dosežen v takšni
višini, kot smo načrtovali na začetku
leta.
K temu je pripomoglo več dejavnikov,
predvsem geomehanske razmere, ki
so se pojavljale na različnih deloviščih v naši jami – tako pri pripravi
novih prog za odkopno polje kot tudi
na samih odkopih. Ocenjujemo, da
bo izpad proizvodnje ob koncu leta
nekaj manj kot 500.000 ton.
Slobodan Mrkonjić

Zahvaljujemo se vsem, ki
vlagate maksimalne napore
za izpolnjevanje proizvodnih nalog in doseganje
zastavljenih ciljev. Samo tako
lahko dosežemo naš skupni
cilj, ki zajema pozitivno
poslovanje Premogovnika in
njegovih hčerinskih družb
ter ohranjanje našega ugleda
v tem in širšem prostoru.
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Velenjska odkopna metoda
mednarodno priznana
Velenjska odkopna metoda je dokazano najbolj produktivna metoda za odkopavanje debelih slojev premoga. Zanjo je Premogovnik Velenje leta 2007 s strani Inženirske zbornice Slovenije prejel
priznanje za inovativnost. Blagovna znamka VELENJE MINING METHOD – VELENJE COAL MINE (Velenjska odkopna metoda – Premogovnik Velenje) je mednarodno priznana znamka v Evropski uniji,
Turčiji, Ukrajini, na Kitajskem, v Srbiji, Gruziji, Rusiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori ter Makedoniji.
»Premogovnik Velenje že vse
od druge polovice prejšnjega
stoletja veliko pozornost namenja
posodobitvi in uvajanju najnovejših
tehnologij pri pridobivanju premoga,
ki bi olajšale fizični napor in
rudarjem zagotavljale kar največjo
varnost pri delu,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje
mag. Ludvik Golob. »Pomemben
mejnik na tem področju smo dosegli
leta 1988, ko smo dokončno iz
klasičnih odkopov prešli na mehanizirane odkope. K temu sta bistveno
pripomogla lastno znanje in sistematično iskanje najprimernejše ter
varne metode za odkopavanje debelih
slojev premoga. Širokočelno odkopno
metodo smo začeli uvajati leta 1952.
Danes je v strokovni literaturi poznana kot Velenjska odkopna metoda in
je ime Premogovnika Velenje ponesla
v svet.«
Temeljni pristop pri odkopavanju s to
metodo je v tem, da povečamo območje pridobivanja premoga tudi nad
varovani prostor na odkopu. Pri tem
izkoriščamo naravne sile lomljenja
in drobljenja sloja in s tem omogočamo nepretrgan proces pridobivanja
premoga. Celoten proces temelji
na upoštevanju naravnih danosti,
zagotavljanju ustrezne varnosti in na
predvidevanju posledic za okolje.
Metka Marić
Shematski prikaz odkopavanja po Velenjski odkopni medtodi

Premogovnik Velenje ima pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Uradu RS za intelektualno
lastnino, registrirano zaščito blagovno/storitvene znamke »VELENJE
MINING METHOD – VELENJE
COAL MINE«.
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Znamka je registrirana tudi pri mednarodnem uradu svetovne organizacije za intelektualno lastnino (The
international bureau of the World
Intellectual Property Organization) in
velja v državah Evropske unije in še
devetih drugih državah.

Z odkopi širine več kot 200
metrov in moderno odkopno opremo Premogovnik
Velenje prav gotovo spada
med najsodobnejše rudnike
s podzemno eksploatacijo v
Evropi in tudi v svetu.
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Širokočelno odkopno metodo smo začeli uvajati leta 1952. (foto: Miran Beškovnik)

Novi mednarodni razvojni
projekti
Premogovnik Velenje, kot partner, sodeluje v štirih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih,
ki so bili 15. septembra 2014 prijavljeni Raziskovalnemu skladu za premog in jeklo (RFCS) v Bruslju.
Prijavljeni projekti obravnavajo stebrne udare in plinske izbruhe, zajem metana iz jamskega zraka,
premogov prah – preventivo in kurativo, pozicioniranje odkopa, spremljavo opreme in ljudi po jami.
Pri tokratnih projektih smo največjo
pozornost namenili rešitvam problematike stebrnih udarov. V primeru
odobritve projektov bomo v prihodnjih letih upravičeni do sofinanciranja evropskih sredstev v višini približno enega milijona evrov, kar bo v teh
zahtevnih časih še kako dobrodošlo.
Pri projektih v večini sodelujemo z
raziskovalno-razvojnim delom, ki ga
opravljajo strokovnjaki, zaposleni v
Premogovniku Velenje. V projekte
vključujemo material in opremo, ki jo
uporabljamo pri vsakdanjem delu. Na
takšen način se trudimo doseči maksimalno dodano vrednost projektov,
ki ni zgolj finančna. V luči razvoja

je za nas pomembno sodelovanje s
priznanimi mednarodnimi partnerji
iz Velike Britanije, Španije, Poljske,
Nemčije, Romunije, Grčije, Belgije in
Nizozemske, zato lahko ima dejanski
razvoj takšnih projektov potencialno
zelo velike finančne, varnostne in
druge učinke.

Premogovnik Velenje pri
partnerjih uživa ugled modernega in tehnološko zelo
usposobljenega rudnika ter
predvsem dobrega partnerja
pri projektih.

To smo med drugim dokazali tudi s
kakovostnim delom na dosedanjih
projektih, ki so v teku oz. zaključevanju.
Mednje spadajo uporaba novih
tehnologij za predvidevanje plinskih
izbruhov, optimizacija zračenja in
porabe energije, uporaba najnovejših
informacijskih in komunikacijskih
tehnologij v jami, uvedba pametnih
električnih omrežij v premogovništvu, izraba premogovnih plinov
in njihova pretvorba v energijo ter
tehnološke možnosti združevanja
podzemnega uplinjanja, zajemanja in
shranjevanja CO2.
mag. Matjaž Kamenik
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Predpostavka vaje je bila izbruh požara v brusilnici podjetja PLP. (foto: Mrki)

Taktična gasilska vaja v
Premogovniku Velenje
V Premogovniku Velenje smo tudi letos v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedli taktično gasilsko vajo, tokrat v sodelovanju s podjetjem PLP. Poleg Prostovoljnega gasilskega društva (PGD)
Velenje s poklicnim jedrom, članov Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika
Velenje (PIGD) in gasilcev PGE Gorenje je v vaji sodelovalo tudi šest prostovoljnih gasilskih društev
MO Velenje.

Predpostavka vaje, izbruh
požara v brusilnici PLP
Predpostavka vaje, izvedene v četrtek, 16. oktobra 2014, je bila izbruh
požara v brusilnici podjetja PLP, kjer
so bile poškodovane tri osebe; ena
oseba je imela opekline, ena je pri
umiku oz. evakuaciji padla in si zlomila nogo, ena pa je vdihnila strupene pline in je bila nezavestna. Gasilci
in reševalci so požar uspešno pogasili,
vse poškodovane so pravočasno rešili,
jih primerno oskrbeli in z reševalnimi
vozili prepeljali v Zdravstveni dom
Velenje.
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Namenov vaje je bilo več:
preveriti delovanje gasilskih
in reševalnih enot v MO
Velenje ob nastanku požara
ter vzdrževanje dobrega
sodelovanja med društvi;
spoznavanje opreme vseh
gasilskih enot in objektov na
območju PLP z okolico; preizkus hidrantnega omrežja v
okolici objekta ter povezava
posredovanja ob nesrečah
z Zdravstvenim domom
Velenje in Policijsko postajo
Velenje.

Predsednik Uprave Premogovnika
Velenje mag. Ludvik Golob je vsem
sodelujočim čestital za uspešno
izvedeno vajo. »V Premogovniku
Velenje zaradi zavedanja potencialnih
nevarnosti stremimo k zagotavljanju
čim višjih standardov varnosti in
zdravja pri delu, s čimer zmanjšujemo
tveganje na najnižjo možno raven.
Imamo prepoznane potencialne
nevarnosti, na podlagi načrta
obrambe in reševanja za njihovo
preprečevanje izvajamo ukrepe,
vseskozi pa so pripravljeni tudi
ukrepi, ki bi jih izvedli, če bi prišlo do
nastanka potencialnih nevarnosti.«
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Gasilci in reševalci vedno
priskočijo na pomoč
V Premogovniku Velenje poleg dobro usposobljene Jamske reševalne
čete, ki je v vsakem trenutku pripravljena na morebitno posredovanje,
deluje tudi dobro izurjeno Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo.
To se je pokazalo kot dobra praksa v
primeru požara v Muzeju premogovništva Slovenije, ob zadnjih katastrofalnih poplavah ter ob odpravljanju
posledic žleda na začetku letošnjega
leta.
»Z vajo smo ponovno potrdili
odlično sodelovanje vseh devetih
društev v Mestni občini Velenje,« je
po uspešno izvedeni vaji dejal
poveljnik PIGD Premogovnika
Velenje in vodja intervencije Boris
Špeh ter potrdil, da je vaja v celoti
uspela. »S tem smo pokazali, kako
pomembno in nujno je tovrstno
sodelovanje predvsem ob večjih
nesrečah, kjer je treba vključiti
veliko število gasilcev, reševalcev in
opreme.«
Damijan Kanduti, direktor družbe PLP, kjer je vaja potekala, je v
svojem govoru med drugim dejal:
»Na širšem območju Premogovnika
Velenje, kjer deluje tudi družba PLP,
veliko vlagamo v zagotavljanje varnosti – tudi požarne. Naše podjetje
je sestavni del lesno-predelovalne
industrije v Sloveniji, kar pomeni, da

»Gasilci in reševalci ste pripravljeni
priskočiti na pomoč v vsakem trenutku
in ne omahujete, čeprav s tem ogrožate tudi lastno zdravje in celo življenja,
in prav to je občudovanja vredno,« je
v svojem govoru po vaji dejal predsednik Uprave PV mag. Ludvik Golob.

Poleg Prostovoljnega gasilskega društva Velenje s poklicnim jedrom, članov Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje in gasilcev
Gorenja je v vaji sodelovalo tudi šest prostovoljnih gasilskih društev MO Velenje.

Gasilci in reševalci so požar uspešno pogasili, vse poškodovane so pravočasno rešili,
jih primerno oskrbeli in z reševalnimi vozili prepeljali v Zdravstveni dom Velenje.

67 gasilcev, štirje reševalci in dva policista so vajo uspešno izpeljali.

v svojih proizvodnih in skladiščnih
obratih hranimo velike količine lesa.
To nas uvršča med podjetja z visoko
stopnjo požarne ogroženosti. Prav

zaradi tega smo še toliko bolj ponosni, da v dolgoletni tradiciji družbe
še nismo imeli požara.«
Slobodan Mrkonjić
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Uspešna vaja rudarskih
reševalcev
24. oktobra 2014 je v Lendavi v organizaciji podjetja Petrol Geoterm potekalo 39. Srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije (39. SRRES, Lendava 2014). V okviru srečanja je bil v dopoldanskem
času izveden posvet, popoldne pa je bila reševalna vaja.

Predpostavka je bila, da je na vrtinah Pg-3 in Pg-6, ki sta medsebojno povezani, iz neznanih razlogov nepričakovano prišlo
do prelivanja vode s plinskim kondenzatom iz vrtin. (foto: Boris Špeh)

Na strokovnem posvetu so bile predstavljene aktualne teme s področja
varnosti in zdravja pri delu ter reševanja. Predstavnika Premogovnika
Velenje sva predstavila dva referata.
Takratni vodja Tehničnih služb PV
mag. Bojan Lajlar je predstavil referat z naslovom Izvajanje preventivnih
ukrepov za varovanje pred stebrnimi
udari v jamah Premogovnika Velenje,
takrat še kot vodja Službe za varnost
in zdravje pri delu PV in Jamske
reševalne službe PV mag. Bogdan
Makovšek pa referat z naslovom
Jamska reševalna služba Premogovnika Velenje.
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Reševalna vaja je potekala
v Lendavi
Reševalna vaja je bila organizirana v
Petišovcih pri Lendavi. Predpostavka
vaje je bila, da je na vrtinah Pg-3 in
Pg-6, ki sta medsebojno povezani v
oddaljenosti 70 m, iz neznanih razlogov nepričakovano prišlo do prelivanja vode s plinskim kondenzatom iz
vrtin, takoj za tem pa do izbruha oz.
erupcije na obeh vrtinah. Zaradi tega
se iz jaška vrtine Pg-6 ni mogel umakniti en delavec. Pojavilo se je odmetavanje posameznih delov opreme
v bližnjo okolico in prišlo je tudi do

poškodbe bližnjega skladišča za kemikalije. Zaradi medsebojne reakcije
kemikalij sta se zastrupila delavca, ki
se nista mogla iz skladišča umakniti
na prosto in oba sta bila tudi opečena.
Prav tako je izhajajoči fluid preprečil
umik delavca iz zgornje delovne ploščadi vrtalno remontne garniture na
vrtini Pg-3, en delavec pa se ni uspel
umakniti iz jaška vrtine Pg-3. Poleg
tega so posamezni leteči deli opreme
poškodovali električni vodnik nad
rezervoarjem za nafto, zaradi česar se
je vžgala nafta in je prišlo do požara.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
vlje-Hrastnik, RŽS Idrija in Premogovnika Velenje (iz vsake organizacije
po ena ekipa).

Na pomoč priskočili
rudarski reševalci iz
celotne Slovenije
Ker je bil obseg nesreče zelo velik, je
moralo vodstvo reševanja na pomoč
poklicati rudarske reševalne enote oz.
ekipe iz cele države. V vaji so poleg
ekipe iz Petrol Geoterma sodelovale
še ekipe reševalcev iz Rudnika Trbo-

Ob koncu je bila opravljena analiza
celotnega poteka vaje. Vaja je bila
ocenjena kot zelo uspešna, k čemur
so v veliki meri pripomogli tudi reševalci iz velenjskega premogovnika.
mag. Bogdan Makovšek

Naloga ekipe Premogovnika
Velenje je bila, da se prebije v
skladišče kemikalij in izvede
reševanje enega od ponesrečencev v njem, ki je imel
opekline tretje stopnje. Delo
reševalcev je potekalo dobro,
usklajeno in hitro. Na vaji je
bilo prikazano veliko znanja,
spretnosti in požrtvovalnosti.

V vaji so poleg ekipe iz Premogovnika Velenje sodelovale še ekipe reševalcev iz Petrol Geoterma, Rudnika Trbovlje-Hrastnik
in Rudnika živega srebra Idrija. (foto Boris Špeh)

Proizvodnja v oktobru 2014
odkop
E. K. –65/C
E. K. –65/D
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano
138.000
19.500
157.550
8.050

doseženo
156.698
33.188
189.886
12.596

165.600

+/–
18.698
13.638
32.336
4.546

%
113,55
169,76
120,52
156,47

ton na dan
6.813
1.443
8.256
548

202.482

36.882

122,27

8.804

doseženo
2.615.483
116.828
2.732.311

+/–
–446.650
5.637
–441.013

85,41
105,07
86,10

ton na dan
12.514
559
13.073

Proizvodnja januar–oktober 2014
odkop
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano
3.062.133
111.191
3.173.324

%
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PODJETJE SMO LJUDJE

Medgeneracijsko
sodelovanje in učenje
Znanje nima let in ne pozna starosti. Bolj ga deliš, več ga imaš in več ga dobiš, bolj ga ceniš.
Vzpostavitev povezave med različnimi generacijami in prenos znanja sta področji, ki jima v našem
podjetju namenjamo še posebno pozornost, saj se zavedamo, da je ustrezno znanje preventiva in
hkrati pogoj za varno delo. To pa je ključnega pomena za našo prihodnost.
nost in zavezanost za doseganje strateških ciljev. To za podjetje predstavlja
zmožnost, da se lahko zanese na svoje
notranje človeške vire; sploh v času
krize, ko so omejeni stroški za izobraževanje in ko zaposlovanje ni v skladu
z dinamiko upokojevanja. Zavedamo
se, da dolgoletne delovne izkušnje ne
pridejo zgolj s starostjo, ampak so posledica široko razvite socialne mreže,
zanesljivosti ter izkušenj za vodenje in
komuniciranje,« pravi Lahova.
Udeleženci konference, med njimi vodja projektov Razvoja kadrov v PV Natalija
Lah, so se strinjali, da je za uspeh podjetja pomemben tudi kakovosten dialog.
(foto: arhiv GZS).

Vseskozi vzgajamo lastni strokovni kader. (foto: Miran Beškovnik)

V okviru mednarodnega Projekta
MEET Change je bila 24. septembra
2014 na Gospodarski zbornici Slovenije izvedena zaključna mednarodna
konferenca z naslovom Motiviranje
starejših zaposlenih za usposabljanje
in spremembe. Projekt odgovarja na
izzive družbe glede na starajočo se delovno silo. Na konferenci so bile med
drugim predstavljene dobre prakse
podjetij iz Slovenije in tujine. Kako potekata prenos znanja in izobraževanje v
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Premogovniku Velenje, je sodelujočim
predstavila vodja projektov Razvoja
kadrov Natalija Lah.

Starejši mladim, mladi
starejšim
Tema zaključne konference je bila
prepoznavanje zmožnosti starejših
delavcev ter spodbuda za usposabljanje mlajših delavcev. »Pri starejših delavcih najbolj cenimo njihov odnos do
dela, pripadnost, kolektivno odgovor-

Šola ni edina, ki mlade
ljudi uči
Starostna struktura se bo v Premogovniku Velenje še zviševala, zato
je pomembno spodbujati starejše k
ohranitvi dejavnosti in produktivnosti
vse do upokojitve, saj bo le-tako lahko
prišlo do prenosa strateškega znanja.
»Organizacija dela v skupinah in skupinsko učenje sta orodji prenosa znanja med zaposlenimi. Pri kadrovanju
ustvarjamo generacijsko mešane skupine. S tem zagotavljamo pravi dialog
– da se mladi učijo in si upajo starejše
vprašati, starejši pa si upajo priznati, da nečesa ne vedo. To je temelj
prenosa znanja.« Starejše vključujemo
v različne oblike prenosa znanja –
mentorji, inštruktorji, predavatelji ipd.
Zaradi širine znanja so mnogi izmed
njih notranji presojevalci, prav tako
zasedajo vodstvena mesta. Na takšen
način v podjetju ugotavljamo, ohranjamo, poglabljamo in zagotavljamo
prenose strokovnih ključnih znanj
podjetja in preprečujemo odliv znanja
z odhodi zaposlenih. »Motiviramo
jih preko programov usposabljanja
izobraževanja, ki je ključen del razvoja
kadrov. Na ta način jim omogočamo
napredovanje. Priznana in odgovorna
naloga mentorja kot skrbnika znanja, predvsem za prenos ključnega
strateškega znanja, je njihova največja
notranja motivacija. Imajo jasno vlogo

PODJETJE SMO LJUDJE
Naša največja konkurenca je
narava. To nam daje še večjo
odgovornost. Naše najpomembnejše orodje je znanje, zato je
prenos ključnega strateškega
znanja skrbno načrtovan.
Prenosa znanja ne prepuščamo
naključju. Z različnimi sistemi
zagotavljamo stalen in sistematičen pretok znanja. Vemo,
katera so tista znanja, ki jih je
za varno in nemoteno delo v
okolju, kot je naše, treba nujno
prenesti na mlajše generacije.
Tega znanja ni mogoče dobiti
na trgu, zato vseskozi vzgajamo
lastni strokovni kader.
s prepoznanimi cilji in pričakovanji,
kar pripomore k njihovi zavzetosti.
Na ta način prepoznajo svoj prispevek
v podjetju,« je prepričana Lahova in
dodaja: »Zaradi krčenja mentorskih
sredstev je ta način še toliko bolj pomemben.« V podjetju imamo službo

Vsi imamo skupni cilj!
Sindikat Premogovnika Velenje
se zdaj ukvarja predvsem z
načrtom finančnega in poslovnega
prestrukturiranja Skupine
Premogovnik Velenje. Predlogi
Uprave Premogovnika Velenje so
bili Zboru zaupnikov predstavljeni
23. oktobra 2014. S strani Uprave
PV bodo predlogi na delnih zborih
delavcev predstavljeni tudi vsem
zaposlenim. Šele po predstavitvi
bodo potekala pogajanja med
socialnimi partnerji in Upravo
PV. Kakšna bo končna oblika
dogovora, v tem trenutku ne ve
nihče. Stališče Sindikata PV je
jasno že od decembra 2013. Tudi v
prihodnje od svojih stališč ne bomo
odstopali. Predstavniki sindikata
smo se pripravljeni pogajati o
zadevah, ki ne bodo neposredno
posegale v plače, nikakor pa ne
pristajamo na odpuščanja. Vsako
prestrukturiranje potrebuje svoj čas
in časovna komponenta je tista, ki
zagotavlja mehke prehode. Treba
bo prevetriti vsa delovna mesta in

izobraževanja, ki je del Kadrovsko-splošnega področja. Praktično izobraževanje je znova del Proizvodnje,
saj je tako bolj vpeto v proizvodnji
proces in njegove potrebe. Dijake in
študente spremljamo že v času šolanja,
sodelujemo pri njihovem ocenjevanju
in izdelavi mnenja, ki je podlaga za
odločitev pri zaposlovanju. Ta način
dela z dijaki je bil prepoznan tudi kot
vzorčni model v evropskem prostoru.
Nova šolska zakonodaja predvideva
podobne postopke vključevanja delodajalca v srednje izobraževanje.
Spoštovanje in kolektivna zavezanost
med generacijami sta se razvijala skozi
več desetletji. S sodelavci Praktičnega
izobraževanja se trudimo, da dobro
prakso prenosa znanja na delovnem
mestu vzdržujemo in nadgrajujemo
z novimi pedagoško-andragoškimi
spoznanji.

Mlajšim dati možnost, da
so tudi oni slišani

viri) ni zgolj izobraževanje, ampak tudi
skrb za promocijo zdravja z različnimi
oblikami izobraževanj. Starejši še toliko bolj občutijo stres na delovnem mestu, težje se prilagajajo spremembam,
zato vključujemo izobraževanja tudi
na te teme. V podjetju želimo preseči
stereotipe in predsodke. Natalija Lah
poudarja, da se v podjetju dobro zavedamo, da je vsaka generacija drugačna
– razmišlja drugače, deluje v drugem
okolju – zato je pomembno, da k njej
pristopimo na za njo sprejemljiv način:
»Veseli smo, ko inštruktorji sami
izrazijo željo, da bi se želeli več naučiti
o t. i. generaciji Y.« Zaradi zmanjševanja finančnih sredstev v te namene
na eni strani bolj intenzivno izvajamo
notranje izobraževanje z internimi
predavatelji (v ospredju so predvsem
starejši), na drugi strani pa spodbujamo odgovornost vsakega posameznika
za vseživljenjsko učenje.
Metka Marić

Vloga HRM (upravljanje s človeškimi
v skladu z zakonom ter dogovorom
za tista delovna mesta, ki jih ne
potrebujemo, zagotoviti zaposlenim
prehod na delovna mesta, ki jih ti
lahko opravljajo. To je naloga nove
sistematizacije delovnih mest.

dopustiti in jih ne bo dopustil. Ta
sprememba bi vplivala tako na število zaposlenih v Skupini PV kakor
tudi na vsa druga podjetja v dolini,
ki poslovno sodelujejo s Premogovnikom Velenje.

V minulih dneh oz. tednih se je
pojavilo kar nekaj enostranskih
odločitev v Termoelektrarni Šoštanj.
Od spremembe določanja kurilne
vrednosti premoga do dezinformacij
o pomanjkanju našega premoga.
Reševanje teh zapletov je v rokah
Uprave PV. Celotno dogajanje budno
spremljamo in se bomo po potrebi
ustrezno odzvali. Predvsem moramo
Upravi PV dati čas, da skozi pogajanja ključnih deležnikov uredi nastale
razmere.

Ob vsem tem nas delno zaposlujejo
tudi dejavnosti nekaterih posameznikov, ki niso v duhu povezovanja.
Tudi razni komentarji na družabnih
omrežjih ne spadajo v našo skupno
vizijo, saj so pred nami izzivi, ki
jih moramo sprejeti vsi zaposleni v
Skupini PV. To nam lahko uspe le, če
bomo povezani. Sindikat Premogovnika Velenje je organiziran in deluje
v skladu s svojimi pravili. Če komu
od članov način organiziranosti in
delovanja Sindikata ni všeč, lahko
predlaga spremembo pravil. Tudi
članstvo v Sindikatu je prostovoljno.

V zadnjem času se je pojavila še
ena zelo pomembna zadeva – želja
po spremembi okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje bloka 6.
Ta je kompleksnejša in lahko vpliva
na obratovanje Premogovnika v
prihodnje morda celo bolj, kot si
zdaj lahko predstavljamo. Prav tako
se morajo na to odzvati lokalne skupnosti in prebivalci Šaleške doline.
Enostranskih odločitev, ki bi šle na
račun prebivalcev že tako degradirane Šaleške doline, Sindikat ne sme

Kljub vsemu sem prepričan, da
bomo našli rešitve in se vsi skupaj
zavzemali za naš skupni cilj, ki
zajema tako reševanje Premogovnika
Velenje in naših hčerinskih družb
kot tudi ohranjanje delovnih mest in
socialne varnosti vseh zaposlenih v
Skupini Premogovnik Velenje.
Ferdinand Žerak,
predsednik Sindikata PV
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NA OBISKU

foto: Mrki

Robert Kričej
Spoštuje druge, zato je spoštovan tudi sam!
Robert Kričej je naš sodelavec, ki je v Premogovniku Velenje zaposlen že skoraj osemindvajset let.
Zadnjih štiriindvajset je vodja skupine vodovodnih inštalaterjev v Jamski strojni službi v jami Pesje.
Je prijeten in zgovoren sogovornik, ki je zelo dosleden, marljiv in delaven. Zaradi teh načel ga tudi
sodelavci, prijatelji in njegovi najbližji zelo spoštujejo. Kot športnik po duši je velik ljubitelj tenisa,
a mu kljub temu ne zmanjka časa za svojo družino, ki jo ima neizmerno rad, kot pravi, mu pomeni
največ in mu tudi vselej stoji ob strani.
 Ali hranite kakšen poseben
spomin na mlajša leta?
V Velenju, kjer z družino še vedno
živim, sem preživel tudi čudovita otroška leta. Čeprav nismo bili premožna
družina, sem imel skoraj vse, kar sem
za lepo otroštvo takrat potreboval. V
šoli sem hodil na planinske izlete, z
družino na morje, s prijatelji preživljal
brezskrbne dni … Kadar sem se družil
s prijatelji, smo vedno igrali različne
igre z žogo – tako, da so me žoge spremljale skoraj povsod.
 Kakšen učenec ste bili?
V osnovni šoli sem bil dokaj navihan,
zato smo s sošolci ušpičili marsikatero neumnost. Z učenjem nisem imel
večjih težav.
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 Kakšen poklic ste si želeli pri

desetih letih?
Pri desetih sva imela z bratom starejši
Tomosov motor – avtomatik, morda
sem ravno zaradi tega takrat želel biti
policist na motorju.
 Kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku Velenje kot vodja skupine vodovodnih inštalaterjev v Jamski strojni službi jame
Pesje. Sem tudi predsednik sindikalne
podružnice Strojne dejavnosti.
 Kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje spada med
srednje velika podjetja, v katerem je
zaposlenih veliko delavcev z različno

izobrazbo. To pomeni, da je dostopen
širšemu krogu ljudi, kar je zagotovo
ena od njegovih prednosti. Glede na
položaj, v katerem je celotna Skupina
PV, menim, da je ta potrebna temeljitega in poštenega prestrukturiranja.
Ne glede na to sem zelo ponosen, da
sem član tega kolektiva.
 Na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Moj delovni dan ni nikoli enak, tudi
če je delo enako, so pogoji zanj od
delovišča do delovišča različni, zato se
veselim vsakodnevnih izzivov. Pred
službo vedno pomislim na varnost, saj
moje delo poteka globoko v jami, kjer
so razmere za delo in varnost pri njem
zelo zahtevne, predvsem drugačne kot

NA OBISKU
drugje.
 Na koga ali kaj se pri svojem
delu lahko najbolj zanesete?
Najbolj se zanesem nase in na svoje
izkušnje, saj delo na tem delovnem
mestu opravljam že 24 let. Vsekakor
se zanesem tudi na svoje sodelavce;
prepričan sem, da brez timskega dela,
tudi končnega uspeha ne bi bilo.
 Kaj najraje počnete v prostem
času?
Moje življenje je bilo vseskozi usmerjeno v šport in rekreacijo. Najraje
igram tenis in kolesarim. Uživam tudi
gorništvu, teku in smučanju. Lani smo
začeli z gradnjo hiše, zato je zdaj nekoliko manj časa za druge dejavnosti.
 Kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Vsekakor je to moja družina in zdravje
nas vseh. Ogromno mi pomeni tudi
služba, saj brez nje ne bi mogel dosegati želenih ciljev.
 Kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na sliki je moja družina, žena Karmen
ter najina sinova Timotej in Gal.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Povsod je lepo, a doma je najlepše! Šaleško dolino bi s težavo zapustil. Tudi
na splošno mi je v Sloveniji zelo lepo
– imamo čudovito deželo z odličnim
podnebjem. Preprosto uživam na
sočni strani Alp.
 V kateri kulturni ali športni ustanovi vas lahko največkrat srečamo?
Največkrat me lahko srečate na teniških igriščih, predvsem v Tenis centru
Jezero. Vesel sem, ker sem to svojo
ljubezen prenesel tudi na moja sinova,
da tudi zelo zavzeto igrata tenis.
 Katere so tri vaše dobre lastnosti?
Na to vprašanje bi najbrž lažje odgovorili moja družina in prijatelji. Menim,
da sem zelo dosleden, marljiv in
delaven.
 Kaj bi spremenili pri sebi?
Spreminjal ne bi skoraj nič – mogoče
zgolj letnico rojstva, da bi bil kakšnih
deset let mlajši (smeh).
 Katero načelo vas spremlja skozi
življenje?
Težko bi se odločil, spremljata me
dve načeli, in sicer: »Spoštuj druge in
spoštovan boš tudi ti!« ter »Pošteno
nagrajuj in pošteno kaznuj!«
Slobodan Mrkonjić

Robert s svojo družino

Ponosen na rudarsko uniformo ...

... in zelo zagrizen športnik

V izgradnji je nova družinska hiša, ki zahteva veliko časa in strpnosti.
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SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Pet vrednot za pet let
Centra starejših Zimzelen
Spoštovanje, sočutje, odgovornost, ljubezen in resnicoljubnost so vrednote, ki jih Center starejših Zimzelen promovira ob svoji letošnji peti obletnici delovanja. »Zato, ker je naše poslanstvo
poleg socialnega varstva tudi širše. S svojim delovanjem želimo poglobiti čutenje za vrednote, da
bo naše življenje žlahtnejše, bolj zdravo in mirnejše,« o izbranih vrednotah pravi Andreja Štefan
Bukovič, direktorica Zimzelena.

Stenska slika v avli Zimzelena z mislimi stanovalcev o izbranih vrednotah (foto: Mrki)

Zimzelen je svoja vrata odprl 20.
oktobra 2009. Letošnjo peto obletnico delovanja smo zaznamovali z več
dogodki za vse svoje ciljne javnosti. Za
zaposlene smo organizirali predavanje
o paliativni oskrbi dr. Mateje Lopuh,
v novembru načrtujemo ekskurzijo z
ogledom doma starejših v avstrijskem
Gradcu, z dobro prakso dela z osebami z demenco. Stanovalce in svojce
smo povabili na predavanje o ravnanju
z osebami z demenco, odprto predavanje o tej tematiki smo pripravili tudi v
sodelovanju s Hospicem Velenje.
O rdeči niti praznovanja 5. obletnice,
vrednotah, so na okrogli mizi razmišljale prostovoljke Veronike, o njih
smo se pogovarjali s stanovalci, zapisali njihove iskrive misli ter jih skupaj
z njihovimi fotografijami namestili
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kot veliko stensko sliko v vhodno avlo
in sejno sobo, v jedilnici pa odprli
razstavo fotografij obrazov stanovalcev
avtorja Iva Hansa Avberška iz Studia
HTZ Velenje.

mesta. Tako je bil leta 2009 odprt
Center starejših Zimzelen, ki veliko
mero družbene odgovornosti izkazuje
s svojim načinom dela in pristopom
do stanovalcev.«

Osrednjo prireditev smo pripravili
21. oktobra in tudi govornike smo
povabili, da so spregovorili o posameznih vrednotah. Boris Štefančič,
član uprave Premogovnika Velenje,
je poudaril odgovornost: »Sobivanje
Premogovnika Velenje z okoljem je
od nekdaj družbeno odgovorno s tem,
da so degradirane površine bile sproti
urejane z novimi vsebinami. Skupina
Premogovnik Velenje se je v preteklosti kot finančno zdrava in družbeno
odgovorna odločila za nove naložbe
zunaj osnovne dejavnosti pridobivanja
premoga in odpirala nova delovna

Darko Menih, župan Občine Šoštanj,
je pohvalil zgledno sodelovanje
občine s Premogovnikom Velenje in
z Zimzelenom, poudaril pa vrednoto
spoštovanje kot eno od pomembnih
vrednot v življenju, ki se v hitrem tempu življenja izgublja. »Ko spoštujemo
sočloveka, sodelavca, s tem pokažemo,
da ga znamo poslušati in komunicirati
z njim, četudi ima drugačno mnenje od našega. Tudi v športu je treba
spoštovati nasprotnika in tudi, ko doživimo poraz, se iz tega lahko marsikaj
naučimo,« je med drugim dejal.
Dragan Žohar, namestnik predse-
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dnika Upravnega odbora Skupnosti
socialnih zavodov, je spregovoril
o sočutju. »Sočutje je elementarno
dobro, razvijamo in prepoznavamo pa ga na različne načine. V naši
dejavnosti je pravo sočutje tisto, ki
pomaga prepoznati koristi vsakega od
naših stanovalcev in naše zmožnosti,
ambicije, da te koristi upoštevamo. To
je težka naloga in sočutje predstavlja
prva vrata, ki nam omogočajo, da to
storimo.«
Direktorica Zimzelena Andreja Štefan Bukovič se je zahvalila lastniku,
Premogovniku Velenje, za podporo
pri konceptu programa ter dobro
sodelovanje, županu in Občini Šoštanj
pa za sodelovanje v različnih projektih
in za podporo. »Hvala stanovalcem in
svojcem za vse izražene pobude, ideje,
kritike in pohvale – samo tako lahko
naredimo naš vsakdan dober in uspešen. Brez tega sodelovanja v Zimzelenu ne bi bilo vsebine v takšni obliki in
takšnem duhu, kot jo živimo.
Hvala sodelavcem, da ste v teh petih
letih dali prostor še eni vrednoti –
znanju ter da krepite svoj strokovni
razvoj in gojite pripadnost Zimzele-

Ivo Hans Avberšek je ob fotografiranju stanovalcev užival. »Od vsakega sem izvedel kakšno zgodbo, prigodo. Res ste zimzeleni,« je dejal. (foto: Mrki)

nu.« Med izbranimi vrednotami je
izbrala resnicoljubnost in poudarila,
da je ljubezen do resnice velika zaveza
in brezpogojnost.
Program sta simpatično povezovala
sodelavca Nataša Pušnik in Gašper
Šmon, ki sta po svoje razmišljala
o izbranih vrednotah, glasbeno pa
je program s tematsko izbranimi

popevkami zaokrožila pevka Sergeja
Sagadin. Na prireditvi se je vodstvo
Zimzelena zahvalilo tudi stanovalki
Veroniki Balažic za zgledno vodenje
domske knjižnice, stanovalcu Andreju
Škulju, ki v restavratorski delavnici
kot mizar obnavlja staro pohištvo, ter
prostovoljkam Veronikam.
Diana Janežič

1000 gibov za razgibano starost
Od 13. do 17. oktobra smo bili
stanovalci in zaposleni ter članice Društva Šola zdravja – skupine Šoštanj del vseslovenskega
medgeneracijskega projekta
Simbioza giba. Vsako jutro se
nas je med 10. in 11. uro na
dvorišču ob vadbi 1.000 gibov
prijetno družilo okoli 80.
V Zimzelenu z vsakodnevno telovadbo
in jogo smeha pod vodstvom fizioterapevtke skrbimo za dobro počutje stanovalcev, Simbioza giba pa je bila le povod,
da smo se povezali s Šolo zdravja in spoznali tudi vadbo 1.000 gibov. V Sloveniji
deluje že več kot 60 skupin, člani vsak
delovni dan pol ure zjutraj telovadijo na
prostem, v vsakem vremenu in letnem
času. Društvo je odprto za vsakogar, ki
ima čas in voljo, da se pridruži vadbi.
Članice Skupine Šoštanj se srečujejo
ob Vili Široko in, kot je povedala vodja
skupine Ljubica Donko, druženje
nadgrajujejo tudi s predavanji, sreča-

Članice Skupine Šoštanj društva Šola zdravja so teden dni telovadile s stanovalci
Zimzelena. (foto: D. Janežič)

nji ob zvočnih kopelih in družabnih
dogodkih. »Kot del Simbioze giba smo
članice skupine uživale v pristnem
druženju s stanovalci in z zaposlenimi
Zimzelena, posebej pa smo bile vesele,
da so stanovalci telovadili z nami po

svojih sposobnostih, če niti tega niso
zmogli, pa so bili z nami na svežem
zraku in v veseli družbi. Vsi smo naredili nekaj dobrega zase in za druge.«
Diana Janežič
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Freiberg 2014 – prvi mednarodni
simpozij s področja izdelave
rudniških jaškov v Evropi
30. septembra in 1. oktobra se je v tem srednjeveškem mestu odvijal zanimiv simpozij, ki je celovito zajel tehnično problematiko izdelave tovrstnih podzemnih objektov. Podani so bili strokovni
članki skoraj vseh podjetij in raziskovalnih institucij v Evropi, ki se ukvarjamo s tovrstno strokovno
problematiko. Družba RGP se je uspešno predstavila s strokovnim člankom Vertical shaft sinking
for underground transportation purposes in Slovenija.

Utrinek s simpozija (foto: Marko Ranzinger)

Univerza v Freibergu
– ponosna gostiteljica
simpozija

procese Nemčije in spada med pet
najmočnejših raziskovalnih univerz v
Evropi.

TU Bergakademie Freiberg je polno
ime ustanove, ki se ponaša z naslovom najstarejše univerze rudarstva
in metalurgije na svetu. Ustanovljena
je bila že leta 1765 in bo drugo leto
praznovala svojo 250-letnico. Skozi
stoletja je ta univerza izvajala raziskovalno delo na področju montanistike.
Na univerzi sta študirala tudi Alexander von Humbolt in Novalis, na tej
lokaciji sta bila odkrita in znanstveno
potrjena nova elementa germanij in
indij. Danes znanstveniki in študentje
izvajajo raziskave na področjih rudarstva, geologije, materialov, energije in
okolja. Univerza je zelo močno vpeta
v vse gospodarske in industrijske

Freiberg – mesto rudarske
tradicije in Unescove
zaščite
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Mesto je bilo ustanovljeno daljnega
leta 1186. Rudniki srebra so omogočili
bogat razvoj industrije in kulture tega
območja. Srebro so pridobivali dobrih
800 let, preden so v 20. stoletju končali
s pridobivanjem. Danes se na vsakem
koraku občuti srebrna zgodovina
rudarjenja. Simboli rudarjenja so
vidni v parkih, na pročeljih starodavnih hiš, ulicah, napisih, imenih …
Zaradi izjemne tehnološke dediščine
in zgodovine rudarjenja je stari del
mestnega jedra pod Unescovo zaščito.

Muzej rudarstva, ki se razprostira
tako na površini kot v podzemlju, in
največji muzej mineraloške zbirke v
Nemčiji dajeta temu mestu še poseben
zgodovinski pečat.

Strokovnost referatov in
podanega znanja
Izdelava jaškov je v rudarstvu in
geotehnologiji zelo zahteven tehnološki postopek, ki zahteva posebno in
ozko namensko tehnološko opremo.
Prav tako je to tehnološki postopek,
s katerim se človeštvo ukvarja že
skoraj svojo celotno zgodovino, saj
je rudarjenje ena najstarejših panog
na svetu. Simpozij je bil razdeljen na
več tematskih sklopov, ki so pokrivali
različna področja (izdelava jaškov, njihova oprema v času izdelave, številčne
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Detajl rudarske zgodovine

analize podpornih ukrepov, oprema za
prevoz po jaških, raziskave in razvoj,
vzdrževanje jaškov). Predstavljenih je
bilo več kot 30 referatov iz več evropskih držav.
Družba RGP je predstavila strokovni
članek na temo izdelave vertikalnih jaškov avtorjev M. Ranzingerja
in M. Hudeja. Namen članka je bil
prikazati presek tehnološkega znanja
izdelave takšnih objektov v Sloveniji.
S tem namenom sta bila prikazana
dva projekta, pri katerih družba RGP
aktivno sodeluje. Prvi primer je bila
izdelava vertikalnega tlačnega jaška
za transport vode globine 190 metrov
na objektu črpalne hidroelektrarne v
Avčah, kjer smo izvajali aktivni rudarski nadzor v času izgradnje. Drugi
primer, ki je še vedno v realizaciji, pa
je izdelava novega jaška NOP II v Velenju. Prikazano znanje in tehnološki
postopki klasične izdelave jaškov pri
nas so primerljivi z drugimi takšnimi
tehnološkimi procesi v svetu.
Vsekakor je viden zelo velik tehnološki razkorak pri naprednih tehnologijah izdelave jaškov, ki pa jih v naši
stroki žal ne obvladujemo. Primerjava
kaže na velik tehnološki napredek
strojne opreme in postopkov v svetu
medtem, ko pri nas na tem področju
tako tehnično kot strokovno zaostajamo. Prav tako je bilo na simpoziju
razvidno, da vsa podjetja, ki se ukvarjajo s to problematiko, aktivno izvajajo
svoje projekte v vzhodni Evropi in na
območju Azije. Oddaljenost v tisočih
kilometrih od matičnih družb ni logistična ovira.
mag. Marko Ranzinger

Del bogate tehnološke rudarske zapuščine, kjer so danes prostori tehniške univerze.

Novoletni zaključki
v Restavraciji Jezero

Organizirani zaključki ob koncu leta so vsekakor dogodki, ki pripomorejo k zadovoljstvu zaposlenih. Ključ do uspeha podjetja pa so motivirani zaposleni.
Približuje se čas, ko lahko razmislite, kje bi se s svojimi sodelavci poveselili ob koncu leta. Obiščite nas, da bomo skupaj oblikovali storitev po
Vaših željah.
Prijetna in prostorna restavracija, kuhinja s tradicijo in osebje z izkušnjami – vse to boste našli v naši Restavraciji Jezero. Njene prostorske
zmogljivosti so velike, saj lahko sprejme tudi do 250 ljudi, zato je še
posebej primerna za takšne in podobne dogodke.
Ob bogati kuhinji Restavracija Jezero razpolaga tudi z lastno slaščičarno in s pestro ponudbo sladic. Tortice, razne sadne in kremne rezine,
sadne kupe, mignoni, drobno pecivo – slaščice lahko naročite in vam
jih tudi dostavimo na dom.
Ne odlašajte, temveč nas obiščite in skupaj bomo oblikovali storitev po
Vaših željah. Vljudno vabljeni!
Informacije in rezervacije: 03 586 64 62, 051 344 725
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Na odprtju devete abonmajske sezone velenjskih godbenikov so tudi plesali. (foto: Metka Marić)

Glasba ne pozna meja
Uigrani tržaški mestni pihalni orkester La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, njihov dirigent
Simon Perčič, priznana italijanska vokalistka Stefania Seculin in številni drugi solisti so 8. novembra 2014 odprli deveto abonmajsko sezono velenjskih godbenikov. V poslušalcih so vzbudili celo
paleto posebnih občutij, ki nam jih lahko pričara le kakovostna glasba.
Bistvo glasbe je nemogoče ujeti v besede, treba jo je doživeti. In doživeli smo
jo vsi, ki smo se na topel novembrski
sobotni večer zbrali v Veliki dvorani
velenjske glasbene šole. Raznoliki program in priznani orkester sta obetala
prijeten večer. Melodična sonata, francoska baletna suita in glasba iz enega
najboljših broadwajskih muzikalov je
bilo le nekaj melodij, ki so zaznamovale tokratni koncert. Za še bolj pester
program so poskrbeli številni solisti –
Stefania Seculin (vokal), Nicolò Milani
(trobenta), Alberto Lionetti (vibrafon),
Valter Zguazzin (elektronika) in Luca
Lucchesi (električna kitara).

Sozvočje melodij
Uvodoma smo lahko prisluhnili
skladbi Overture für Harmoniemusik
nemškega romantičnega skladatelja
Felixa Mendelsona, ki mu pravijo tudi
Mozart 19. stoletja. Skladbo je napisal
kot komaj 15-letni fant. Prijetnim
melodijam je sledila Fourth Symphony
(četrta simfonija) v treh stavkih –
Elegy, Intermezzo in Tarantella v
Severni Ameriki najpogosteje izvajanega skladatelja Alfreda Reeda, ki jo je
napisal leta 1992 za svetovno glasbeno
tekmovanje na Nizozemskem. Po
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krajšem odmoru je bila na vrsti dih jemajoča glasba, Gounodeva francoska
baletna suita Festive dance from Faust.
»Stari izrek pravi, da je ljubezen slepa.
Kljub temu pogosto pravimo, išči in
našel boš, zato bom poiskala fanta, ki
ga imam v svojih mislih. Iskala sem
povsod, a ga še nisem našla,« je del
besedila Gershwinove balade Someone to watch over mi, ki jo je zapela
priznana vokalistka Stefania Seculin in
nas je popeljala v leto 1926. Klasična
glasba lahko ostane zvesta svoji tradiciji, hkrati pa lahko združi ljubitelje
najrazličnejših umetnosti, ki jo bogatijo s sodobnim umetniškim izražanjem. Takšna skladba je Mothership
skladatelja Masona Batesa, ki združuje
klasično in elektronsko glasbo in ki
si jo je po predstavitvi v znameniti
operni hiši v avstralskem Sydneyju na
Youtubu ogledalo že več kot 2 milijona
ljudi. Za konec večera so godbeniki
prihranili Bernsteinov muzikal Conga
(Wonderful Town), ki je bil premierno predstavljen na broadwajskem
odru leta 1953 in je osvojil nagrado za
najboljši muzikal. Barvita in osvežujoča melodija z odličnim vokalom in s
plesnim vložkom pripoveduje zgodbo
o dveh pribežnikih, ki sta prispela v

Trst, in dekletu, ki želi zbrati njune
vtise o mestu. Zaradi nepoznavanja
jezika in mesta pribežnika odgovarjata
na vprašanja dekleta z besedo Conga,
pomagalo jima je tudi občinstvo.

Glasbena poslastica
Predsednik tržaškega orkestra se je
velenjskim godbenikom zahvalil za
povabilo in gostoljubnost, njemu pa
je zahvalo za čas in trud za pripravo
Tržaški mestni pihalni orkester La Civica Orchestra di
Fiati Giuseppe Verdi s široko
paleto glasbenega repertoarja
za pihalni orkester razveseljuje
poslušalce že več kot devet desetletij. Prvi koncert so priredili maja 1920 in vse od takrat
uspešno nastopajo na domačih tleh. Že več kot trideset let
pod pokroviteljstvom Občine
Trst organizirajo ponedeljkove
koncerte in občinstvo razveseljujejo s filmsko, simfonično, z
operno in operetno glasbo ter
s popularnimi, svingovskimi
in z džezovskimi skladbami.
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Med drugim smo slišali izjemno zanimiv preplet klasične in elektronske glasbe. (foto: Metka Marić)

koncerta izrekel predsednik Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje
dr. Gregor Jeromel: »V spomin na
vaš koncert v Velenju vam simbolično podarjamo uro, izdelano iz kosa
premoga, in film, ki je bil posnet ob
90-letnici delovanja našega orkestra.«

Kot se za rudarsko mesto spodobi, se
je koncert končal z rudarsko himno,
tokrat tržaško.
Razpoloženje v dvorani je bilo več
kot odlično in zagotovo se lahko
nadejamo novih glasbenih poslastic.
Prihodnja bo na sporedu že

10. ŠTAFETNI TEK
SV. BARBARE

20. decembra 2014, ko bo drugi abonmajski koncert Pihalnega orkestra
Premogovnika Velenje z naslovom
»Pod zvezdnato zastavo« v izvedbi
Mladinskega simfoničnega orkestra
Glasbene šole Celje.
Metka Marić

TRASA PROGE IN SPLOŠNI POGOJI
KRAJ PRIREDITVE: Stadion z umetno travo in okolica Škalskega jezera v Velenju
DATUM IN ČAS: Nedelja, 7. december 2014, ob 10. uri
ORGANIZATOR: Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje
NAČIN: To bo štafetni tek mešanih ekip. Ekipa šteje štiri člane, med katerimi mora biti
vsaj ena ženska (možnost tudi tek štirih žensk). Vsak tekač preteče krog v dolžini 3.250
m. Tekač ene ekipe lahko teče tudi v drugi ekipi. Spremembo je potrebno javiti ob prijavi.
Druga ekipa z istim tekačem je uvrščena pet mest nižje. Vrstni red posameznih tekačev
določi ekipa sama. Predaja štafet se opravi na startno-ciljnem prostoru.
DOLŽINA PROGE: 4 krogi po 3.250 metrov (skupaj 13 kilometrov)
TRASA PROGE: Velika sprehajalna pot okoli Škalskega jezera
KRAJ PRIREDITVE: Stadion z umetno travo in okolica Škalskega jezera v Velenju
DATUM IN ČAS: Nedelja, 7. december 2014, ob 10. uri
ORGANIZATOR: Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje
NAČIN: To bo štafetni tek mešanih ekip. Ekipa šteje štiri člane, med katerimi mora biti
vsaj ena ženska (možnost tudi tek štirih žensk). Vsak tekač preteče krog v dolžini 3.250
m. Tekač ene ekipe lahko teče tudi v drugi ekipi. Spremembo je potrebno javiti ob prijavi.
Druga ekipa z istim tekačem je uvrščena pet mest nižje. Vrstni red posameznih tekačev
določi ekipa sama. Predaja štafet se opravi na startno-ciljnem prostoru.
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DOLŽINA PROGE: 4 krogi po 3.250 metrov (skupaj 13 kilometrov)
TRASA PROGE: Velika sprehajalna pot okoli Škalskega jezera
TEKMOVALNE KATEGORIJE: Absolutna kategorija ter pet posameznih kategorij: do 72
let, od 73 do 119 let, od 120 do 159 let, od 160 do 199 let in nad 200 let skupne starosti
vseh štirih tekačev.
PRIJAVNINA: Prijavnina znaša 20 evrov na posamezno ekipo, prijavnina za družine
znaša 15 evrov, otroške skupine do 72 let skupne starosti imajo brezplačno prijavnino.
PRIJAVE: Prijave zbirajo pred začetkom teka od 8. ure dalje v Ribiškem domu ob Škalskem
jezeru. Zaradi lažje evidence števila prijavljenih vas prosimo, da informativne prijave ekip
(ime ekipe, člani ekipe, starost posameznih tekačev in skupna starost ekipe) sporočite na
elektronski naslov pvedenik@gmail.com najkasneje do torka, 2. decembra 2014. Ekipe,
ki bodo v predhodni prijavi sporočile ime štafete oz. ekipe, bodo imele ime natisnjeno
na startni številki. Za druge informacije pokličite: 031 606 314 (Stane Meža) ali 041 857
890 (Primož Vedenik)
NAGRADE: Prve tri ekipe v absolutni kategoriji prejmejo pokale in medalje. Medalje
prejmejo tudi prve tri ekipe po tekmovalnih kategorijah. Vsak tekmovalec prejme
spominsko medaljo, topel obrok in čaj. Najmlajša in najstarejša ekipa prejmeta praktična
darila. Prvih 55 prijavljenih ekip dobi ob dvigu štartnih številk praktično darilo.

Ogranizator:
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje

Srečno!
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S podarjeno krvjo dnevno
rešujemo človeška življenja
Krvodajalci Premogovnika Velenje še vedno veljamo za ljudi z največjim posluhom za pomoč tistim, ki to najbolj potrebujejo; in to je z darovanjem krvi. To humanost smo letos ob koncu septembra izkazali v šempetrski splošni bolnišnici pri Novi Gorici.

V letošnji akciji je kri darovalo 29 krvodajalcev, zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje.

V petek, 26. 9.2014, v zgodnjih
jutranjih urah smo se krvodajalci
Premogovnika Velenje odpravili
proti Primorski. Natančneje v Splošno
bolnišnico dr. Franca Derganca v
Šempetru pri Novi Gorici. Krvodajalske akcije in strokovne ekskurzije smo
se vnovič udeležili darovalci, ki smo
kri darovali več kot 40-krat.
Omenjeno bolnišnico smo obiskali
že leta 2004 in po desetih letih nas
je toplo sprejela vodja Oddelka za
transfuziologijo Janka Černe, dr.
med., spec. transfuziologije, s svojo
ekipo. Pojasnila nam je, da se ves čas
vključujejo v izobraževanja o krvodajalstvu in sodelujejo s tamkajšnjim
Rdečim križem. Prav tako sodelujejo
z Oddelkom za transfuziologijo SB ter
Zavodom za transfuzijsko medicino
Ljubljana in drugimi transfuzijskimi
oddelki. Poudarila je, da je krvodajal-
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stvo v Sloveniji zelo pomembno, saj z
njim dnevno rešujejo veliko človeških
življenj.
Po akciji, v kateri je letos kri darovalo
29 krvodajalcev, smo se v sončnem
vremenu odpravili še na ogled HE
Solkan. Imeli smo izredno prijaznega
vodiča, ki nam je podal zelo veliko
zanimivih informacij glede gradnje
hidroelektrarne leta 1977 in prav tako
o njenem delovanju, tudi s praktičnim
prikazom.
Kosilo nas je čakalo v Podsabotinu na
Turistični kmetiji Štanfel, kjer smo ob
dobri hrani in pijači sklenili prijeten
in topel popoldan. Kot vsako leto na
poti proti domu smo tudi tokrat že
razmišljali o prihodnji humanitarni
akciji, ki se je že veselimo, saj bomo
spet podarili del sebe in nekomu rešili
življenje.
Damjana Kričej

»Že dolgo nisem srečala tako
zdravih, veselih in prijaznih
ljudi, kot ste vi, velenjski
rudarji, in vaše sodelavke, ki
so prišle z vami. Vaše dejanje
je res plemenito, človeško in
hvala vam zanj. V Slovenji
smo lahko zelo veseli, da
so še ljudje, ki se v podjetju
odločijo za tako plemenita
dejanja in v tolikšnem številu
pomagajo ljudem, ki kri nujno potrebujejo,« je v zaključni zahvali dejala dr. Janka
Černe in nam izročila drobne
spominke, ki so jih ustvarili
tamkajšnji otroci.

SMS
TRETJI POLČAS

KNAP5
na 1919
V jami Raspotočje v Rudniku rjavega premoga se je 4. 9. 2014 ob 16.30 zgodil stebrni
udar, ki je povzročil potres magnitude 3.4 in zasul 34 rudarjev. Člani jamske reševalne
službe rudnika Zenica so naslednji dan do 12 ure uspeli rešiti 29 rudarjev. Pet
rudarjev Mehmed Dizdarević, Mehmedalija Halilović, Fahir Halać, Fejzo Isaković in
Hajrudin Bradarac ni preživelo. Pomoč družinam rudarjev se bo zbirala na računu
Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje:
preko poslanih sporočil SMS s ključno besedo KNAP5 na številko 1919 in prispevali
boste 5 EUR.
(Za operaterje Telekom Slovenije, Simobil, Tušmobil in T2 – in ostale punudnike storitev,
ki gostujejo v teh omrežjih) preko nakazila na transakcijski račun Medobčinske zveze
prijateljev mladine Velenje, ki je odprt pri:
NLB: SI56 02426 – 0011465352, sklic: 00-72-1-06, namen: KNAP.
Akcija zbiranja pomoči bo tekla od 15. 10. 2014 do 31. 12. 2014.
Zbrana sredstva bo Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje skupaj z rudarji iz
Velenja osebno vročila družinam pokojnih rudarjev.

Za vsak Dar se zahvaljujemo z rudarskim

SREČNO!

Pogoji in navodila za sodelovanje pri
storitvi SMS-donacija so objavljeni na
spletni strani www.vilamojca.si
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Oblikovanje: Mirsad Burgić

Pobudniki humanitarne akcije:
Janez Mayer, Aleksander Kavčnik, Asmir Bečarević
v sodelovanju z

TRETJI POLČAS

Živahen december v
premogovniškem muzeju
Muzej premogovništva Slovenije v tem letu zaznamuje 15 let delovanja. Čez vse leto v njem pripravljajo številne odmevne razstave, dogodke, koncerte, srečanja ipd. Tudi v prazničnem decembru bo tam precej živahno.
Petek, 5. december, bo namenjen
jezikovni pestrosti Velenja. Na dogodku, imenovanem Ta veseli dan kulture, bodo v različnih jezikih predstavljena različna besedila. Dogodek, ki
se bo začel ob 18. uri, bo organiziran
v sodelovanju z Javnim skladom RS
za kulturne dejavnosti, območna
izpostava Velenje, in Zvezo kulturnih
društev Šaleške doline.
V soboto, 20. decembra, bodo na
svoj račun prišli najmlajši. Med 15.
in 20. uro bo organiziran nočni ogled
muzeja, že tradicionalno pa bo na
obisk prišel dedek Mraz. V podzemlju bodo zazveneli zvoki Veteranske
godbe Velenje, ki združuje starejše
glasbene mojstre in navdušence nad
tovrstno glasbo. Ob 17. uri bo na sporedu gledališka predstava za otroke
»Kako je Oskar postal detektiv?« v
izvedbi Andreja Rozmana Roze.
Tudi v zadnjem mesecu leta si bo v
Razstavišču Barbara mogoče ogledati kar nekaj zanimivih razstav. Do
10. decembra bo na ogled razstava
slikarjev iz Labina, ki predstavljajo
svoja dela v okviru »16. Labinskih
uzletov likovnosti«. Razstavo rudarskih motivov so poimenovali Od
rudarskega jaška do umetnosti. Do
20. decembra bosta na ogled kar dve
zanimivi razstavi. Fotografije in slike
na temo rudarski motiv predstavljajo štirje avtorji (Ivo Hans Avberšek,
Miran Beškovnik, Aleksander Kavčnik in Stojan Špegel), iz tega izhaja
tudi naslov Štirje avtorji na kosu
premoga. Druga pa je Industrijska
umetnost (Industrial art), kjer gre za
prikaz različnih tematik industrijske
umetnosti iz sveta, ki jih je zbral vodja
Muzeja premogovništva Slovenije
Stojan Špegel.
Več informacij na www.rlv.si/muzej,
03 5870 997 ali trgovina@rlv.si.
Prijazno vabljeni!
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Metka Marić

TRETJI POLČAS

Golte pripravljene na zimo
Le nekaj dni nas loči do začetka
zimske sezone. Žičniške naprave na
smučišču Golte so pripravljene, v
prihodnjih dneh bodo začeli s postavitvijo snežnih topov, nato upajo na
padec temperatur in čim več naravnega snega.

Prvi dan smuka le 5 evrov
Predvideni začetek smučarske sezone
na Golteh je 5. december. Na prvi
smučarski dan boste lahko smučali
cel dan za samo 5 evrov na osebo.
V zimski sezoni ne bo manjkalo
zabavnih in športnih dogodkov. Ski
opening pripravljajo 13. decembra, ko
bo za prav posebno zabavo poskrbel
tudi DJ. Obiskal jih bo tudi Božiček.
Med drugim napovedujejo tekmo
svetovnega pokala v telemarku, ki bo
od 19. do 21. januarja 2015. Nikakor
ne zamudite dogodkov Golte ski gourmet v februarju, svetovnega dneva
snega, Golte ski izzivov, Ladys free ski
v marcu in drugih.

Novoletni zaključki z živo
glasbo
V udobju Hotela Golte bodo za
zabave željne v decembru pripravili
kulinarične večere z organizirano živo glasbo in izbrano vinsko
kapljico. Prednovoletno praznovanje

v Hotelu Golte je odlična ideja, če se
odločate, kam s sodelavci ali prijatelji
na zabavo. Pripravili so tudi ugodne
cene menijev.
Več informacij dobite na tel. številki
03 839 11 00 ali www.golte.si.
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Tatjani Krenker v spomin
(1960–2014)
»In jaz živim še v ljubljenih osebah in predmetih,
kot živeli oni so z menoj v minulih letih;
saj veš, čeprav smrt izniči vse, kar nas na zemljo veže,
do src globin in do ljubezni tvoje moč ne seže.«
Tatjanina zgodba se je končala prekmalu, nedorečena, neizživeta – tako
zanjo in njene najbližje kot tudi za vse
nas, ki nam je bila draga. Štela si jih
mnogo premalo, da bi lahko uresničila
vse želje, udejanjila vse zastavljene
načrte in dokončala vse sanje.
Vse, česar si se lotila, je bilo narejeno
dosledno, natančno in odgovorno. Že
na prvem kolegiju sem občudovala
tvojo samozavest – v številkah, tabelah
in statistiki, ki so večini tako tuje in
neprijazne, si bila doma. Nič in nihče
te ni mogel spraviti s tira – takoj si
znala odgovoriti na vsako vprašanje,
ne glede na to, kolikšna avtoriteta ti ga
je zastavila.
Tudi bolezni si se lotila sistematično – preštudirala si vse, kar se je dalo
najti v knjigah in na spletu. O njej si
govorila odkrito, pozitivno in vedno
s trdnim prepričanjem, da boš v boju
z njo zmagala. Poznala si visok delež
oseb, ki so jo uspešno prebolele, zato
si vseskozi verjela, da boš zmogla.
Ko smo se srečevali, se mi je večkrat
zdelo, da ti bodriš nas, ne mi tebe. Vsi
smo občudovali tvoj pogum, tvojo
neizmerno željo po življenju. In vsi mi
smo skupaj s teboj verjeli, da bo imela
tvoja zgodba srečen konec.
Imela si ogromno izjemno dobrih
lastnosti, ki jih danes zelo pogrešamo
v medsebojnih odnosih. Pri tebi se
je tudi v stresnih razmerah, ki so bile
zaradi narave tvojega dela dokaj pogoste, vedno delalo umirjeno, pa je bilo
delo kljub temu dobro in pravočasno
opravljeno. Nikoli nisi bila panična
in nikoli nisi na nikogar povzdignila
glasu. Pa smo te kljub temu vsi spoštovali in cenili. Po pripovedovanjih so
te slišali kričati samo enkrat, in sicer v
Keniji, sredi Masai Mare, ko je iz tvoje
postelje pod strop švignila neznana
žival.
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Vsako jutro si
prišla »k puncam« na kavo.
Na pogovor o
tekočih nalogah in obenem
sproščen čvek,
kar je bila za
tvojo najožjo
ekipo boljša
spodbuda za
delo kot karkoli
drugega. Še
posebej rada si
– na svoj veder
in neposreden
način – govorila o prigodah
svojih hčera
Polone in
Anike. Bila si tako ponosna nanju, na
to, kako sta ti zaupali, kaj se z njima
dogaja in kaj ju teži! Tako smo izvedeli
vse o novinarsko-piarovskih podvigih
študentke Polone kot tudi vse o prvih
najstniških zaljubljenostih gimnazijke
Anike.
Izredno rada si potovala. Še posebej
zadnja leta, kakor da bi nekako slutila,
da moraš v kratkem času doživeti in
videti čim več. Na potovanjih si rada
fotografirala in snemala, zato si včasih
z vso svojo »mašinerijo« izgledala kot
japonska turistka in so te tvoji prijatelji
velikokrat klicali Yoko (po Yoko Ono).
Takšnega sopotnika bi si vsakdo želel.
Nikoli ni bilo s teboj nobenih težav, je
pa res, da te človek ni smel spustiti na
katero od lokalnih tržnic, saj ti ni bilo
jasno, da na letalo ne smeš vzeti več
kot 20 kg prtljage.
Še letos pred poletjem si se s hčerama
odpravila na potovanje v Ameriko.
Kako doživeto si nam pripovedovala
o vseh utrinkih in znamenitostih, ki
ste jih obiskale, tako da smo tudi mi s
teboj doživljali utrip New Yorka. Skupaj ste preživele tudi dopust na morju.

Potovanja in dopusti so te napolnili z
dodatno energijo. Pred teboj je bilo še
toliko načrtov.
Ko sem izvedela, da so te iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo, sem
te poklicala. Bilo je teden dni prej,
preden si za vedno odšla. Tvoj, sicer
tako hiter in živahen tempo govorjenja je bil tokrat počasen, čutilo se je,
da te vsak napor utrudi. Toda ti si mi
želela še vse povedati, še toliko stvari
pokomentirati … Danes se sprašujem,
ali si slutila, da se pogovarjava zadnjič.
»Saj bo,« si ponovno ti bodrila mene.
»Boš videla!«
Človek resnično težko dojame, ko se
poslovi nekdo, ki bi lahko imel pred
seboj še toliko življenja, nekdo od
tistih »iz najboljše generacije«, kot si
vas vedno imenovala.
Končane skupne so poti … v spominu
so ostale … kot biser dni … kot sen
noči, čas jih več ne rani …
Tatjana, čuvaj na nas nad zvezdami.
Tadeja Jegrišnik in Matjaž Kovač
ter vsi, ki smo te imeli radi

TRETJI POLČAS

Vpis letovanj v sindikalnih apartmajih
za člane Kluba upokojencev SPV
Za člane Kluba upokojencev Skupine Premogovnik Velenje, ki so bili ob upokojitvi člani Sindikata
SPESS, bo vpis za letovanja v sindikalnih apartmajih v sredo, 26. novembra 2014, od 9. do 11. ure, v
klubski pisarni na Rudarski 6 v Velenju (Steklena direkcija).

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

Čeprav te več ni, si še vedno
zelo blizu, zelo ljubljena in
nikoli pozabljena. Srečni smo,
da si z nami delila dobrote in
radosti življenja. Hvala ti za
vse nasvete, nasmehe in čudovite trenutke sreče.

Ob boleči izgubi našega
dragega
Ivana Černoše
se zahvaljujemo družbama
RGP in Premogovnik Velenje,
prijateljem, znancem in sosedom za vsa izrečena sožalja
ter darovano cvetje in sveče.

Ob boleči in nenadni izgubi
dragega očeta, tasta in dedija

Tatjana Krenker
11. 1. 1960–17. 10. 2014
Zahvaljujeva se vsem prijateljem in sorodnikom, ki so ji
stali ob strani v zadnjih dneh
in prispevali svoj košček k
Tatjanini sreči, izjemnemu
osebju SB Slovenj Gradec,
Tatjaninemu osebnemu
zdravniku dr. Tomažu Slaviču,
patronažni sestri Tatjani Lesjak, Dragu Kolarju, podjetju
Makom, slovenskemu društvu
hospic in ne nazadnje Premogovniku Velenje.
hčerki Polona in Anika

Hvala častni straži, Dragu
Kolarju za sočutne besede
slovesa, praporščakom in
izvajalcu s trobento.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
njegova Ivanka, Janko
Černoša in Lijana Ledinek z
družinama

Ob izgubi očeta
Franca Medveda
se iskreno zahvaljujem
sodelavcem in prijateljem za
izkazano podporo in izrečena
sožalja.

se iskreno zahvaljujemo
delavcem Glavnega skladišča
PV, Komercialni službi PV,
kolektivoma Premogovnika
Velenje in HTZ Velenje ter
Sindikatu Premogovnika
Velenje za izrečena sožalja,
spodbudne besede, darovano
cvetje, sveče in denarno
pomoč.
Iskrena hvala častni straži,
članom Pihalnega orkestra
Premogovnika Velenje in
Dragu Kolarju za spoštljivo
slovo in besede slovesa na
pokopališču Podkraj.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame
Angele Štraus

ZAHVALA

Gvida Ovnika

sinova Andrej in Gvido z
ženo Brigito, vnukinji Maša
in Lana

se iskreno zahvaljujem vsem
delavcem Strojne službe –
jama Preloge v Premogovniku
Velenje za izrečeno sožalje,
darovane sveče in denarno
pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.
družina Štraus

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
sin Igor z družino
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HABIT, d. o. o., Koroška 48, 3320 Velenje
PE Šaleška 18d, 3320 Velenje

PONUDBA
NEPREMIČNIN
STANOVANJA
2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1975
Velikost: 64 m2
Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR
3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2008
Velikost: 95 m2
Etaža: 4/4
Cena: 86.000 EUR
3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2010
Velikost: 92 m2
Etaža: 4/5
Cena: 88.000 EUR
3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1978
Velikost: 90 m2
Etaža: 4/4
Cena: 80.000 EUR
2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Gorica
Adaptirano: 2004
Velikost: 66 m2
Etaža: 5/5
Cena: 65.000 EUR
3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2008
Velikost: 95 m2
Etaža: 4/4
Cena: 86.000 EUR
3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Zgrajeno: 1983
Velikost: 77 m2
Etaža: 3/5
Cena: 85.000 EUR
4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kosovelova
Zgrajeno: 2011
Velikost: 145 m2
Etaža: P/3
Cena: 138.000 EUR
2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1975
Velikost: 64 m2
Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR
2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Adaptirano: 2005
Velikost: 56 m2
Etaža: 4/5
Cena: 55.000 EUR
2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Adaptirano: 2005
Velikost: 63 m2
Etaža: 4/5
Cena: 60.000 EUR
1,5-SOBNO
Lokacija: Šoštanj, center
Zgrajeno: 1963
Velikost: 46 m2
Etaža: 4/4
Cena: 45.500 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Šoštanj, center
Zgrajeno: 1963
Velikost: 46 m2
Etaža: 4/4
Cena: 45.500 EUR
1-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kardeljev trg
Zgrajeno: 1984
Velikost: 38 m2
Etaža: P/8
Cena: 46.000 EUR
3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Adaptirano: 2008
Velikost: 73 m2
Etaža: 2/11
Cena: 80.000 EUR
GASONJERA
Lokacija: Velenje,
Adaptirano: 2008
Velikost: 20 m2
Etaža: 6/11
Cena: 24.000 EUR
4-SOBNO
Lokacija: Topolšica,
Zgrajeno: 1992
Velikost: 95 m2
Etaža: 2/11
Cena: 79.000 EUR
3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Adaptirano: 2008
Velikost: 79 m2
Etaža: 8/8
Cena: 89.000 EUR

HIŠE
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Konovo
Adaptirana: 2004
Velikost: 70 m2
Velikost parc.: 517 m2
Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR
DVOJČEK
Lokacija: Velenje, Lipa
Zgrajen: 1985
Velikost: 326 m2
Velikost parcele:
451 m2
Etažnost: K + P + N + M
Cena: 240.000 EUR
KMETIJA
Lokacija: Šmartno
ob Paki
Adaptirana: 1957
Velikost: 136 m2
Velikost parcele:
11.000 m2
Etažnost: P + M
Cena: 120.000 EUR
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Pesje
Adaptirana: 2008
Velikost: 250 m2
Velikost parc.: 594 m2
Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000 EUR
SAMOSTOJNA
Lokacija: Paška vas
Zgrajena: 2009
Velikost: 140 m2
Velikost parcele:
540 m2
Etažnost: P + M
Cena: 174.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Zavodnje
Zgrajena: 1800
Velikost: 24 m2
Velikost parcele:
900 m2
Etažnost: P + M
Cena: 25.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 2013
Velikost: 160 m2
Velikost parcele:
470 m2
Etažnost: P + M
Cena: 127.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paški Kozjak
Zgrajena: 1992
Velikost: 189 m2
Velikost parcele:
1.158 m2
Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1970
Velikost: 200 m2
Velikost parcele:
825 m2
Etažnost:P + M
Cena:250.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Lipje
Zgrajena: 1987
Velikost: 180 m2
Velikost parcele:
669 m2
Etažnost: P + N + M
Cena: 149.000 EUR
SAMOSTOJNA
Lokacija: Kavče
Zgrajena: 1966
Velikost: 103 m2
Velikost parcele:
8.000 m2
Etažnost: K + P
Cena: 42.000 EUR
SAMOSTOJNA
Lokacija: Plešivec, Gaberke
Zgrajena: 2004
Velikost: 370 m2
Velikost parcele:
17.435 m2
V hiši so 4 stanovanja
Cena: 180.000 EUR
SAMOSTOJNA
Lokacija: Slovenj Gradec
Zgrajena: 1981
Velikost: 292 m2
Velikost parcele:
706 m2
Etažnost: K + P + M
Cena: 200.000 EUR
SAMOSTOJNA
Lokacija: Rečica ob Paki
Zgrajena: 2009
Velikost: 300 m2
Velikost parcele:
799 m2
Etažnost: P + M
Cena: 260.000 EUR
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Konovo
Adaptirana: 2004
Velikost: 70 m2
Velikost parc.: 517 m2
Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR
SAMOSTOJNA
Lokacija: Paška vas
Zgrajena: 2009
Velikost: 140 m2
Velikost parcele:
540 m2
Etažnost: P + M
Cena: 159.000 EUR
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1970
Velikost: 152 m2
Velikost parcele:
1105 m2
Etažnost: K +P + M
Cena: 139.000 EUR

PARCELE
ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2
Cena: 23.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje,
Hrastovec
Velikost: 1.093 m2
Cena: 45.000 EUR

TELEfON:

ZAZIDLJIVA Z
GRADBENIM D.
Lokacija: Šoštanj,
Ravne
Velikost: 659 m2
Cena: 40.000 EUR

dejan.gorsek@habit.si

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Podkraj
Velikost: 3.307 m2
Cena: 48.000 EUR
ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje
Konovo
Velikost: 800 m2
Cena: 40 EUR/m2
ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje
Lipje
Velikost: 1.754 m2
Cena: 38.000 EUR

POSLOVNI
PROSTORI
TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Velenje,
Prešernova
Zgrajeni: 1972
Velikost: 91 m2
Etažnost: pritličje
Cena: 95.000 EUR
STORITVE
Lokacija: Gorenje
Zgrajeni: 1949
Velikost: 100 m2
Etažnost: 1/1
Cena: 90.000 EUR
STORITVE
Lokacija: Šoštanj, center
Zgrajeni: 1986
Velikost: 60 m2
Etažnost: P/1
Cena za najem: 5 EUR/m2/
mesec
STORITVE
Lokacija: Velenje, Foitova
Zgrajeni: 1970
Velikost: 171 m2
Etažnost: P
Cena: 155.000 EUR

Dejan GORŠEK, inž.
03/897 51 30 ali 041/665 223
E-POšTa:

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

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