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UVODNIK

Spoštovani sodelavke in sodelavci!
Minilo je nekaj več kot dva meseca, odkar sem se kot 
članica Uprave, odgovorna za finance in prestrukturira-
nje, pridružila kolektivu Premogovnika Velenje. Če bi mi 
pred nekaj leti kdo rekel, da »se vidimo v Premogovniku 
Velenje«, ga verjetno ne bi vzela povsem resno, ker pa tudi 
sama večkrat uporabim besede »čudna so pota Gospodo-
va«, ni danes prav nič nenavadno, da sem tukaj. 
Izziv, ki mi je bil predstavljen najprej brez imena podjetja, 
me je pritegnil predvsem zato, ker sem v opisu prepoznala 
področja dela, ki jih znam, zmorem in sem jih ne nazadnje 
tudi opravljala v svoji poslovni karieri. Iz javno dostopnih 
podatkov sem hitro prepoznala, da se Premogovnik Vele-
nje nahaja v nezavidljivo težkem položaju. Odločitev sem 
sprejela brez poznavanja odgovorov na dve zelo pomemb-
ni vprašanji – kdo bodo moji sodelavci, ali bom našla 
»svojo« ekipo, ki mi bo pomagala na poti k uspešnemu 
reševanju zapletenih razmer, in ali sploh obstaja volja, da 
se stvari spremenijo na bolje.
Odgovora na oboje sem našla zelo hitro – ekipo sem zelo 
hitro sprejela za svojo, prav tako je tudi ekipa (vsaj takšen 
imam občutek) mene hitro vzela za svojo. Pot, po kateri 
je treba iti, je tudi jasno začrtana v dokumentih in Načrtu 
finančnega prestrukturiranja podjetja. Zdaj je na nas, da 
na tej poti opravimo vsak svojo nalogo.
Imam občutek, da smo obdobje »privajanja« kar izpustili, 
zelo hitro smo se skupaj lotili konkretnih nalog, ki bi mo-
rale biti končane v prvem četrtletju letos. Gre za aktivnosti 
na področjih dezinvestiranja in prestrukturiranja nekate-
rih naših povezanih družb.
Za mano je tudi nepozabna življenjska izkušnja, ko ste mi 
dovolili, da pogledam neposredno v srce premogovnika. S 
koliko neznankami se srečujete vsak dan pri svojem delu 
pod zemljo, ko vam narava ne prizanaša in vam vedno 
znova kaže, da ji ni prav, da posegamo tja, kjer ni običajen 
življenjski prostor za človeka! Spoštovanja vredno delo, ni 
kaj.
Če so nekoč tisti, ki se niso vsak dan podali v »jamo«, 
vedeli, kaj bodo prihodnji dan, teden in mesec počeli, ker 
je bilo okolje stabilno in predvidljivo, lahko danes rečemo, 
da neizprosno okolje, ki ga je ustvaril človek, tudi tu ne 
prizanaša več.  
Spremembe in nenehno hitro prilagajanje razmeram so 
nujno potrebni. Podjetja, ki čakajo predolgo in vztrajajo na 
razmišljanju, ki je v preteklosti prinašalo dobre poslovne 
rezultate, so v današnjem času obsojena na neuspeh.

Premogovnik Velenje je v svojih 140 letih pisal bogato 
zgodovino. Bili so časi, ko se tudi sama spomnim vonja 
premoga, ki je prihajal iz domače kleti – ne vem, če je bil 
ravno velenjski, zagotovo pa je bil odkopan drugače, kot je 
tisti danes, ki gre v Termoelektrarno Šoštanj.
V kratkem času, ki sem ga imela na razpolago, da se vklju-
čim v poslovni proces podjetja, pregledam to, kar je bilo v 
zadnjem času narejeno in pripravljeno, da se izvede, lahko 
trdim, da imamo možnost in priložnost, da Premogovnik 
Velenje ponovno usmeri svojo krivuljo navzgor. Veliko je 
bilo narejenega v letu 2015, še več bo treba narediti letos 
in v letih, ki prihajajo. Na tej poti ne bo vse lahko, vnaprej 
jasno in prijetno, zagotovo pa je to edina prava pot – pot, 
ki jo je treba prehoditi iz spoštovanja do preteklosti, iz 
spoštovanja do nas, ki smo v podjetju danes, in iz spo-
štovanja do prihodnjih rodov, ki bodo v Premogovnik 
velenje prišli za nami. 
Srečno!

mag. Mojca Letnik, članica Uprave

Spremembe in nenehno 
hitro prilagajanje razmeram 
so nujno potrebni
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O težavah in izzivih, ki smo jih imeli 
v Premogovniku Velenje v minulem 
letu pri izdelavi in sanaciji prog, ter 
letošnjih načrtih smo se pogovarjali 
z vodjo in tehničnim vodjo obrata 
Priprave vinkom kotnikom.

Dodatni varnostni ukrepi 
zaradi srebrnih udarov
Na deloviščih, ki so bila podvržena 
stebrnim udarom, se je med zaposleni-
mi pojavljal strah, zaradi katerega smo 
sprejeli dodatne varnostne ukrepe. 
Uvedli smo razbremenilno razstrelje-
vanje, pri katerem smo porabili 1.084 
kg razstreliva in okoli 600 detonator-
jev. Pri tem smo naredili približno 
2.700 metrov vrtin, kar nam je vzelo 
precej časa. Sprejeli smo ukrep, da v 
krogu 50 metrov ne sme biti več kot 
eno delovišče, faze dela smo lahko 
izvajali le zaporedno, v proge pa smo 

Izjemno zahtevna izdelava 
jamskih prog
Tako kot pri proizvodnji premoga je bilo leto 2015 tudi v obratu Priprave izjemno zahtevno. Pri izde-
lavi jamskih prog za pripravo odkopne fronte smo precej zaostajali za letnim načrtom, saj smo imeli 
velike težave s stebrnimi udari, ki so porušili cele odseke prog. Te proge smo morali v celoti pretesariti 
oz. obnavljati. Zaradi stebrnih udarov smo imeli tudi povečano število nezgod in nevarnih dogodkov.

vgrajevali ločno podporje TH29, 
pri katerem podgradnja na spojih 
popušča drsno in zvezno ter tako lažje 
prenaša pritiske in se izognemo večjim 
deformacijam ločnega podporja. 

Trimesečna zamuda pri 
pripravi odkopa –80/E
Zaradi izvajanja navedenih ukrepov 
smo pri začetku priprave odkopa k. 
–80/E v jami Pesje zamujali približno 
tri mesece. Za pripravo odkopa E ter 
v nadaljevanju tudi odkopov A in B 
v jami Pesje smo za skoraj celo leto 
uvedli štiriizmensko delo. Ob tem smo 
v delovni koledar vključevali dodatne 
delovne sobote, opravili pa smo tudi 
veliko nadurnih dnih. Vse to nam je 
povzročalo dodatne stroške dela. Za 
razliko od težav, ki smo jih imeli pri 
odkopu k. –80/E, smo pri pripravi 
odkopov k. –80/A in k. –80/B dosegali 

res odlične rezultate, saj smo oba od-
kopa pripravili skoraj dva meseca prej, 
kot smo načrtovali.

Številne pretesarbe v letu 
2015
V minulem letu smo imeli precej 
povečan obseg pretesarb in obnov 
porušenih prog. Pretesarili in obnovili 
smo skoraj celotno progo za prevoz 
delavcev ter glavno zračilno progo. Ob 
tem smo zaradi deformacije proge kot 
posledice stebrnega udara pretesarili 
tudi odsek odvozne proge za odkop 
k. –65/B ter odsek odvozne proge k. 
–80/E, ki je bil poškodovan zaradi sla-
bih geomehanskih razmer pri izdelavi. 
Pretesarili smo velik del navezav za 
odkop k. –80/E in odkop CD2. Pripra-
vo odkopa k. –80/ E smo korigirali in 
izvedli navezavo v smeri traka 71 P. S 
tem smo prihranili izdelavo prečnika, 

Križišče jamskih prog (foto: Miran Beškovnik)
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ki je bila predvidena v projektu – 
prihranek je znašal približno 350.000 
evrov. Eden glavnih razlogov, da 
nismo dosegli lanske načrtovane pro-
izvodnje v tonah, je prav ta, da smo za 
dva meseca zamujali pri začetku pri-
prave odkopa E. Pretesariti smo mora-
li tudi del glavne južne zračilne proge, 
saj smo v tej progi imeli velik zrušek z 
vdorom vode in blata. Za sanacijo smo 
potrebovali skoraj dva meseca, kar je 
zadržalo pretesarbo glavnega odvoza v 
centralnem delu jame. 

4.825 metrov novih prog 
in 1.741 metrov pretesarb
V letu 2015 smo naredili 4.825 metrov 
novih prog in pretesarili 1.741 metrov. 
V letnem načrtu smo predvidevali 
1.364 metrov pretesarb, kar se je zaradi 
že omenjenih težav močno povečalo. 
Za lanskim načrtom smo pri izdelavi 
novih prog zaostali 244 metrov. Ta 
primanjkljaj bomo morali nadome-
stiti letos. V letu 2016 moramo tako 
skupaj izdelati in pretesariti 7.554 
metrov prog. Kljub temu bomo letos 
obnovili in pretesariti dosti manj prog 
kot lani. Razveseljiv je podatek, da so 
proge, ki smo jih naredili lani, razen 
dela dostavne proge odkopa k. –80/B, 
stabilne in služijo svojemu namenu. 
Obseg izdelave novih prog bo letos 
zelo zahteven.

Pretesarba glavne 
transportne proge CD
Ena najzahtevnejši pripravskih nalog v 
letu 2016 je pretesarba glavne tran-
sportne proge v centralnem delu jame, 

kjer moramo pretesariti še okoli 600 
metrov prog. Ureditev te proge je 
nujni pogoj za začetek obratovanja 
odkopa CD2, čigar zagon načrtujemo 
na začetku letošnjega maja. 

Priprava odkopov k. –80/C 
in k. –80/D
Zdaj pripravljamo odkopa k. –80/C 
in k. –80/D v jami Pesje. Odkop D 
želimo pripraviti za montažo odkopne 
opreme do sredine junija, odkop C pa 
do konca oktobra, saj naj bi ga novem-
bra že zagnali.

Na voljo vsa razpoložljiva 
mehanizacija
Lani smo uvedli na vsa delovišča 
izdelave novih prog standardno 
postavitev strojne in elektroopreme: 
napredovalni stroj PV, podajalnik LP, 
drobilnik premoga, dvoverižne tran-
sporterje in gumijast trak AST-800. 
To so osnovni pogoji za učinkovito 
izdelavo novih prog in humanizacijo 
dela na pripravah. Letos načrtujemo 
pri izdelavi odvozne proge odkopa k. 
–80/C uvedbo drobilne transportne 
enote HAZEMAG MCS 27 s sprotnim 
daljšanjem odvoznega traku AST-800. 
Z njim bomo močno poenostavili 
drobljenje in transport premoga. Na 
takšnih deloviščih so proge čistejše, 
urejene in varne. Pričakujemo, da 
bomo v sredini letošnjega leta dobili 
tudi stroj za izdelavo ometov MAI-400 
EX. Takšen stroj smo v naši jami že 
preizkusili in izkazal se je kot odli-
čen, vendar ga zaradi finančnih težav 
nismo mogli nabaviti. Stroj MAI-400 

EX bi nam omogočil precej povečati 
učinek pri sanacijskih delih izdelave 
ometov na pripravskih deloviščih, kjer 
smo zaradi pomanjkanja delavcev v 
zaostanku. 

Slobodan Mrkonjić

Nove proge ter pretesarbe in sanacija prog v Premogovniku Velenje v letu 2015

vinko kotnik, vodja in teh-
nični vodja obrata Priprave:
»Kot zdaj kaže, letos ne bo 
toliko težav pri izdelavi novih 
prog, kot jih je bilo lani, dobro 
je bilo že januarja, izdelali 
smo kar 803 metre prog. Ob 
tem smo dosegli tudi dnevni 
rekord 51 metrov napredova-
nja, kar v jami Premogovnika 
Velenje ni bilo izvedeno že 
nekaj let. Razmere v jami so se 
nekoliko izboljšale, zato bomo 
lahko v pripravo in izdela-
vo prog vključili skoraj vso 
razpoložljivo mehanizacijo. 
Tudi moštva moramo stimu-
lirali, saj zadovoljni delavci so 
zagotovilo za uspešno delo. 
Prepričan sem, da je dobro sti-
muliran in zadovoljen delavec 
največja garancija za uspehe in 
produktivnost. Vsem sodelav-
cem se zahvaljujem za njihov 
prispevek, kajti od vseh nas je 
odvisno, kakšni bodo skupni 
učinki in kakšna bo priho-
dnost našega podjetja. Letos 
si želim čim manj nezgod in 
čim boljše delovne razmere ter 
da bi sodelavci radi prihajali 
na delo. Ob tem si želim tudi 
nekoliko več sodelovanja na 
vseh ravneh in področjih.«
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Sistem črpanja pod jašek Škale in po 
jašku na površino zagotavlja napajanje 
jame s tehnološko vodo. S sistemom 
črpanja po triadnem vpadniku pa se 
na površino prečrpava »višek vode« iz 
procesa odvodnjavanja, ki se ne upo-
rabi za tehnološko vodo. Črpanje vode 
iz jame Škale bo potekalo v nespreme-
njenem obsegu do konca odkopavanja 
v Premogovniku Velenje.

Rekonstrukcije in 
avtomatizacije sistema 
črpanja vode
Strojna oprema črpališč k. +120 in k. 
+85 je zastarela, izrabljena ter pre-
dimenzionirana, zato je bila v letu 
2013 sprejeta odločitev za izvedbo 

Avtomatizacija črpališč  
k. +120 in k. +85 v jami Škale
V Premogovniku Velenje smo po vdoru vode iz triadne podlage v letu 1973 pristopili k intenzivnemu 
odvodnjavanju triadne podlage na območju jame Škale. V jami je bilo izdelanih več pomožnih črpališč, 
ki so prečrpavala vodo v črpališče k. +120. Po koncu odkopavanja na območju jame Škale je ostalo 
aktivno pomožno črpališče na koti k. +85. Iz tega poteka prečrpavanje približno 3,5 m3/min vode v 
črpališče k. +120, od koder se voda črpa na površino. Črpanje vode iz črpališča k. +120 na površino 
izvajamo z dvema ločenima sistemoma. Prvi je črpanje vode pod jašek Škale ter naprej po jašku na 
površino, drugi je črpanje vode po triadnem vpadniku Hrastovec.

Črpališče k. +120

rekonstrukcije in avtomatizacije 
sistema črpanja vode. Tehnične rešitve 
so obdelane v rudarskem projektu 
»Avtomatizacija črpališč odpadne in 
čiste vodena k. +120 in k. +85 v jami 
Škale«, številka projekta RP-399/2013 
ML. 
Za vgradnjo izbrane opreme bodo 
potrebne manjše prilagoditve prostora 
na lokaciji »pomožnega« črpališča k. 
+85, na lokaciji črpališča k. +120 pa bo 
nova oprema vgrajena brez posegov v 
jamske prostore.

Strojna oprema
Večji del vode na k. +85 doteka iz 
šestih odvodnjavalnih vrtin. Voda iz 
vrtin prosto izteka v zbiralnik, od ko-

der se prečrpava s pomočjo potopnih 
črpalk FLYGT 37 kW v rezervoar 
tehnološke vode na k. +120. 
V pomožnem črpališču k. +85 bosta 
v zbiralniku vode postavljeni dve po-
topni črpalki DUCHTING UV 80.40. 
Kapaciteta črpalke je Q=2,2 m3/min 
pri tlačni višini H=55 m, moč črpalke 
je P=37 kW. Ker se v vodi občasno 
pojavljajo trdi delci, bo za črpalkama 
vgrajen  avtomatski sistem filtriranja, 
ki bo zadržal delce, večje od 50 µm. 
Po ceveh DN 150 se bo voda prečrpa-
vala v črpališče na k. +120 v kovinski 
zbiralnik tehnološke in protipožarne 
vode. 
Preostala voda na k. +85 se bo 
zbirala v talnem zbiralniku in se bo s 
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Črpališče k. +85

pomočjo potopne črpalke FLYGT 37 
kW črpala v zbiralnik črpališča na k. 
+120. 
V črpališču na k. +120 bodo vgrajene 
štiri črpalke DÜCHTING LHK 125–
120 X 9. Kapaciteta črpalke Q=2,2 
m3/min pri tlačni višini H=380 m, 
moč črpalke P=160 kW. Dve črpalki 
bosta namenjeni za črpanje tehnolo-
ške in protipožarne vode pod jašek 
Škale in naprej na površino, dve pa za 
črpanje preostale vode po triadnem 
vpadniku na površino.
Sistem za črpanje tehnološke in 
protipožarne vode obratuje nepreki-
njeno 24 ur na dan, saj je treba vodo 
zagotoviti v vsakem trenutku.
Črpanje tehnološke in protipožarne 
vode bo potekalo v dveh režimih, v 
odprtem in zaprtem. Zaprti režim po-
meni, da se voda, ki se črpa s potopno 
črpalko DUCHTING UV 80.40 (na k. 
+85) vodi neposredno v sesalno stran 
črpalke DÜCHTING LHK 125–120 
X 9 (na k. +120). S tem se izognemo 
prelivanju vode v vmesni zbiralnik 
in ponovnemu sesanju v črpalko. 
Praviloma bodo črpalke obratovale 
v zaprtem sistemu obratovanja, ki 
omogoča večje izkoristke črpanja in 
s tem prihranek energije. Postopek 
zalivanja črpalk ter zagona bo potekal 
avtomatsko. 

Potopna črpalka DUCHTING UV

Napajanje in krmiljenje 
črpališč
Glavno napajane črpališč na k. +120 
in na k. +85 je izvedeno iz razde-
lilne transformatorske postaje RTP 
NOP. V primeru izpada napajanja 
RTP NOP se bo črpališče napajalo iz 
transformatorske postaje TP Oštir, ki 
je bila postavljena lani. Ta transfor-
matorska postaja zagotavlja neodvi-
sen vir napajanja iz distribucijskega 
omrežja.

Sedanji 6 kV, 400 kW motorji za 
pogon črpalk so predimenzionirani 
in iztrošeni. Zato bodo zamenjani z 
manjšimi 160 kW motorji napetosti 
500 V. Uporaba napetostnega nivoja 
500 V omogoči uporabo stikalne 
opreme, ki se že uporablja v jami za 
napajanje transporterjev, potopnih 
črpalk ... Uporaba zdajšnje opreme 
je ugodnejša z vidika vzdrževanja 
in zagotavljanja rezervnih delov. 
Napajanje »pomožnega« črpališča na 
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Shema krmilnega sistema za črpalko št. 1

k. +85, razen novih potopnih črpalk 
za tehnološko vodo, ostane nespre-
menjeno.
Napajanje in krmiljenje črpališč bo 
razdeljeno na dva neodvisna dela in 
je zasnovano tako, da so vse ključne 
funkcije črpališča razdeljene med dva 
transformatorja in dva krmilnika. Pri 
okvarah sistema na enem transforma-
torju ali krmilniku lahko drugi sistem 
še vedno normalno obratuje.
Krmilni sistem črpališča je zasnovan 
podobno kot krmilni sistem glavnega 
jamskega črpališča na k. –41. Upo-
rabljen bo krmilni sistem PROMOS, 
s krmilnikom Mincos in vso drugo 
potrebno senzoriko (merilniki tlaka, 
pretoka, nivoja, temperatur, vibracij 
…). Nadzor in upravljanje črpališča 
bosta izvajana iz VTIS-a. Končni cilj 
je popolnoma avtomatiziran sistem 
črpanja, ki bo lahko obratoval brez 
stalne prisotnosti delavcev.

Dinamika izvedbe 
avtomatizacije črpališč
Montaža opreme v obeh črpališčih, 
cevovodov in vse pripadajoče opreme 
bo izredno zahtevna. Treba bo zmon-

tirati 4 črpalke v črpališču na k. +120, 
2 potopni črpalki in 2 filtra v »pomo-
žnem« črpališču na k. +85 in več kot 
1.400 m cevovodov.
Ves čas montaže nove opreme mora 
biti zagotovljeno obratovanje starih 
črpalk in cevovodov. Zaradi tega bo 
treba določena dela izvesti v dela pro-
stih dneh, ko jama ne obratuje in je 
poraba tehnološke vode minimalna. 
Montaža cevovodov se je začela že 
v decembru 2015 in bo predvidoma 
potekala do junija 2016. Kljub načr-
tom, da najprej uredimo »pomožno« 
črpališče na k. +85, smo takoj po no-
vem letu pristopili k zamenjavi prve 
črpalke v črpališču na k. +120. Vzrok 
za to spremembo sta bili okvara na 
črpalki ter ocena, da popravilo stare, 
iztrošene črpalke ekonomsko ni upra-
vičeno. Predviden začetek testiranja 
te črpalke je v aprilu letos. Zamenjavi 
prve črpalke predvidoma sledi zame-
njava vse opreme v črpališču k. +120.
Pred zamenjavo opreme v »pomo-
žnem« črpališču na k. +85 je treba 
izvesti nekaj gradbenih del. Po koncu 
gradbenih del bomo pristopili k za-
menjavi opreme tudi v tem črpališču.

Po zamenjavi vsake črpalke ali druge 
opreme se bomo lotili temeljitega 
testiranja le-te. S tem bo zagotovljena 
visoka obratovalna zanesljivost črpa-
nja vode iz jame tudi v času izvajanja 
rekonstrukcije in avtomatizacije 
črpališč. 

Projektiva in 
Jamska strojna služba

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Popolnoma avtomatiziran 
sistem črpanja vode iz jame 
Škale, ki bo ob rednem 
vzdrževanju lahko obratoval 
brez črpalcev, bo predvidoma 
vzpostavljen do sredine leta 
2017.
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Na koncu smo izvedli anonimno an-
keto. Udeleženci so v njej še posebej 
pohvalili strokovnost in prepričljivost 
ter način podajanja in razumljivost 
obeh predavateljev. Zadovoljni so bili 
s predstavitvijo novosti, s praktični-
mi primeri in dobrimi simulacijami 
dogodkov, ki so temeljile na mate-
matičnih rešitvah fizikalnih modelov, 
prikazane kot videoposnetki.
Veseli nas, da je velika večina udele-
žencev seminarja menila, da je takšno 
znanje koristno in nujno za varno 
delo in da si želijo še več takšnih 
kakovostnih izobraževanj.

SONIRK – področje
izobraževanja

Seminar o protieksplozijski 
zaščiti in nevarnosti eksplozij
27. januarja smo v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje izvedli seminar o nevarnosti eksplozij in pro-
tieksplozijski zaščiti. Predavatelja sta bila dr. Zdravko Kramar in Matej Debenc iz zavoda Slovenski in-
štitut za kakovost in meroslovje (SIQ) Ljubljana, ki je priglašeni organ EU in član svetovne IECEx sheme. 
Na seminarju so bili predstavljeni novejši primeri eksplozij, pomen eksplozijsko nevarne atmosfere v 
praksi, katastrofalne odpovedi, možnosti uporabe podatkov in certifikatov iz IECEx sheme ter različne 
možnosti pri preprečevanju nastanka eksplozivne atmosfere s plini in prahom. Predstavljena je bila 
nova direktiva ATEX 2014/34/EU. Zelo uporabna so bila tudi pojasnila o spremembah standardov za 
električno in neelektrično EX-opremo, označevanju EX-opreme, funkcionalni varnosti – SIL ter elektro-
statiki.

Seminarja se je udeležilo 66 slušateljev iz PV in HTZ. (foto: Mrki)

Predavatelja sta bila dr. Zdravko Kramar in Matej Debenc iz Slovenskega inštituta 
za kakovost in meroslovje (SIQ) Ljubljana. (foto : Mrki)
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V novih izdajah standardov je precej 
sprememb. Za oba standarda ja zna-
čilna nova struktura v desetih točkah 
(t. i. »high-level structure«), ki je 
namenjena lažji primerljivosti med 
standardi. Struktura je takšna: 
1. predmet standarda,
2. zveza z drugimi standardi,
3. izrazi in definicije,
4. kontekst organizacije,
5. voditeljstvo,
6. načrtovanje,
7. podpora,
8. delovanje,
9. ocenjevanje uspešnosti,
10. izboljševanje.

Sistem vodenja kakovosti 
(ISO 9001:2015)
ISO organizacija ob izidu ISO 
9001:2015 navaja: »ISO 9001:2015 
organizacijam omogoča, da se lažje 
prilagajajo spreminjajočim se zahte-
vam sodobnega gospodarstva in vse 
večjim okoljskim ter tehnološkim 
izzivom. Sistem poslovanja po ISO 
9001 krepi sposobnost organizacij, 
da zadovoljujejo potrebe in pri-
čakovanja svojih strank. Standard 
zagotavlja trdne temelje za nenehno 
rast in uspeh organizacij.«
Nov standard prinaša precej vsebin-
skih sprememb
•	 kontekst organizacije. Zahte-

ve v tem poglavju v dobršnem 
delu predstavljajo novost. Kaj se 
pričakuje od organizacij? Prepo-
znavanje zadev iz zunanjega in 
notranjega okolja v zvezi z njenim 
poslanstvom in strateškimi usme-
ritvami. Razumevanje potreb in 
pričakovanj zainteresiranih strani. 
Prav tako pa je v tem poglavju 
eksplicitno postavljena zahteva za 
procesni pristop.

•	 voditeljstvo. Podanih je precej 
podrobnosti glede dokazovanja iz-
polnjevanja v tem poglavju posta-
vljenih zahtev. Politika kakovosti 
mora biti na voljo zainteresiranim 

Novi izdaji standardov ISO 
9001:2015 in ISO 14001:2015
15. septembra 2015 sta izšli peta izdaja standarda ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti in tretja 
izdaja standarda ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem.

stranem.
•	 načrtovanje. Kratek povzetek 

tega poglavja bi lahko bil, da 
preventivnih ukrepov ni več, ker 
bodo organizacije ocenjevale in 
obvladovale tveganja. Ključna tve-
ganja bodo organizacije prepreče-
vale ali vsaj zmanjšale nezaželene 
vplive in s tem zagotavljale, da bo 
sistem vodenja kakovosti dosegal 
pričakovane rezultate in udejanjal 
prepoznane priložnosti za izbolj-
šanje. V poglavju so zelo eksplici-
tno postavljene zahteve za cilje ka-
kovosti in načrtovanje za njihovo 
doseganje. Poleg tega pa se od 
organizacij pričakuje načrtovanje 
in obvladovanje sprememb.

•	 Podpora. Zahteve v tem poglavju 
so osvežene, dodana je zahteva o 
obvladovanju znanja, potrebne-
ga za delovanje sistema vodenja 
kakovosti, zahteve glede zavedanja 
zaposlenih so razširjene, oprede-
ljene so zahteve glede notranje in 
zunanje komunikacije. To poglav-
je obravnava tudi dokumentacijo, 
in sicer z izrazom: »dokumentira-
ne informacije«, ki zajema dose-
danje izraze: dokumentacija (tudi 
iz zunanjih virov), dokumenti in 
zapisi.

•	 delovanje. V tem poglavju so 
zbrane zahteve iz sedmega poglav-
ja prej veljavne izdaje standarda 
ter dodatno zahteva za obvladova-
nje neskladnosti.

•	 ocenjevanje uspešnosti. Poglavje 
obsega nadzorovanje, merjenje, 
analize in vrednotenje, notranje 
presoje in vodstveni pregled.

•	 Izboljševanje. Poglavje obravnava 
neskladnosti, korektivne ukrepe in 
izboljševanje, nič več pa ne govori 
o preventivnih ukrepih, ki so zdaj 
zajeti med zahtevami v poglav-
ju o načrtovanju (obvladovanje 
tveganj). Pri merjenju je treba 
upoštevati prepoznana tveganja in 
priložnosti.

Sistem ravnanja z 
okoljem (ISO 14001:2015)
Namen nove izdaje standarda ISO 
14001:2015 je organizacijam zago-
toviti okvirje za varovanje okolja 
ter odzivnost na spreminjajoče se 
okoljske razmere v ravnovesju z 
družbenimi in ekonomskimi potre-
bami. Standard določa zahteve, ki 
organizacijam omogočajo doseganje 
rezultatov v okviru njihovega siste-
ma ravnanja z okoljem.
Ključne vsebinske spremembe nove 
izdaje standarda so večja zaveza-
nost vodstva, vključenost sistema 
ravnanja z okoljem v strateško 
načrtovanje, varovanje okolja s pou-
darkom na preventivnih aktivnostih, 
bolj učinkovito komuniciranje ter 
»life-cycle thinking« razmišljanje o 
okoljskih vplivih v celotnem življenj-
skem ciklu izdelka, od razvoja do 
konca njegove življenjske dobe.

Prehod na nove zahteve 
standardov
Z izdajo novih standardov je bil 
podan tudi rok za uskladitev siste-
mov vodenja z novimi zahtevami 
in izvedbo prehodnih presoj. Vse 
organizacije morajo prehod izvesti v 
roku treh let od izida standarda, to 
je do septembra 2018. Certifikacijska 
hiša SIQ je organizacijam ponudila 
dve možnosti prehoda na nove zah-
teve standardov – prehod z enkratno 
presojo oziroma prehod v dveh za-
porednih presojah. V Premogovniku 
Velenje in HTZ Velenje smo se odlo-
čili, da bomo prehod izvedli v dveh 
delih. Prvi del prehodnih presoj na 
nove zahteve standardov bo potekal 
v sklopu rednih zunanjih presoj.

Notranja presoja 
sistemov vodenja
Skladno s planom aktivnosti sis-
temov vodenja v Premogovniku 
Velenje in HTZ Velenje v februarju 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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in marcu potekajo notranje presoje 
sistemov vodenja. Presoje potekajo v 
40 organizacijskih enotah. Presoja-
mo skladno z zahtevami že vpeljanih 
standardov (ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 
in ISO 50001:2011). Preverjamo 
tudi ustreznost sistemov vodenja z 
zahtevami novih standardov (ISO 
9001:2015 in ISO 14001:2015).
Notranje presoje izvajajo usposo-
bljeni notranji presojevalci. V obeh 
družbah skupaj imamo usposo-

bljenih 86 presojevalcev. Od tega je 
aktivnih 61 presojevalcev. Glede na 
nove izdaje standardov smo za 40 
notranjih presojevalcev, s pomočjo 
SIQ, izvedli dopolnilno usposa-
bljanje za presojanje po zahtevah 
standardov ISO 9001:2015 in ISO 
14001:2015. 

Vodstveni pregled in 
zunanja presoja
Letni pregled sistemov vodenja 
s strani organizacije predstavlja 

Koncept organizacije – Premogovnik Velenje

vodstveni pregled, čigar izvedba je 
predvidena konec marca. Zunanje 
preverjanje skladnosti z zahtevami 
standardov predstavljajo zunanje 
presoje sistemov vodenja. Zunanja 
presoja bo v Premogovniku Velenje 
potekala 11. aprila in v HTZ Velenje 
12. aprila 2016.

Simon Klinc
viri: ISO (International Organization for 
Standardization), SIQ (Slovenski institut 

za kakovost in meroslovje)

Proizvodnja v februarju 2016
odkop načrtovano (t) doseženo (t) +/– % ton na dan

E. K.  –80/B 170.000 153.636 –16.364 90,37 7.682
E. K.  –80/E 80.000 89.074 9.074 111,34 4.454
Proizvodnja 250.000 242.710 –7.290 97,08 12.136
Priprave 10.000 16.113 6.113 161,13 806
skupaj Pv 260.000 258.823 –1.177 99,55 12.941

Proizvodnja januar–februar 2016
odkop načrtovano (t) doseženo (t) +/– % ton na dan

Proizvodnja 521.137 522.856 1.719 100,33 13.071
Priprave 21.000 34.822 13.822 165,82 871
skupaj Pv 542.137 557.678 15.541 102,87 13.942

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

NOTRANJE 
OKOLJE
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Razglasili najboljše 
inovatorje v letu 2015
V sredo, 17. februarja, je v Muzeju premogovništva Slovenije potekal sklepni del akcije Inovator leta 
2015, ki jo že šesto leto zapored pripravljata Premogovnik Velenje in HTZ Velenje. Na dogodku smo 
razglasili najboljše inovatorje in promotorje inovacijske dejavnosti ter najboljšo organizacijsko enoto.

Najboljši promotorji
Tretje mesto je osvojil aleš britov-
šek, ki je zbral 23,1 točke. Prevzel je 
27 koristnih predlogov, od katerih 
je bilo 24 realiziranih; gospodarska 
korist njihove vpeljave v prakso znaša 
6.000 evrov.
Drugouvrščeni promotor andrej 
krt je zbral 24,1 točke. Prevzel je 4 
koristne predloge, od katerih so bili 
3 uresničeni, njihova gospodarska 
korist pa znaša 210.900 evrov.
Najboljši promotor v letu 2015 je 
štefan Miheljak, ki je zbral 37,7 toč-
ke. Prevzel je 26 koristnih predlogov, 
od katerih je bilo 19 realiziranih, 
njihova gospodarska korist znaša 
184.600 evrov.

Najboljši inovatorji
Tretje mesto je zasedel štefan 
Miheljak iz HTZ – OUTN, Rudar-
skega in Strojnega dela, ki je zbral 8,1 
točke. Kot soavtor je sodeloval pri 3 
koristnih predlogih, od katerih sta 
bila uresničena 2. Gospodarska korist 
enega uresničenega predloga znaša 
149.450 evrov.
Drugouvrščeni inovator janko Pajer, 
ki je prav tako iz HTZ – OUTN, 
Rudarskega in Strojnega dela, je zbral 
9,3 točke. Z udeležbo dveh soavtorjev 
je prijavil 2 koristna predloga, ki sta 
bila tudi vpeljana v prakso. Gospo-
darska korist realiziranih predlogov 
znaša 149.450 evrov.

Najboljši inovator v letu 2015 je 
bogomir trebičnik iz Projektive 
PV. Zbral je 13,7 točke. Prijavil je 2 
koristna predloga, enega samostojno, 
drugega z dvema soavtorjema; slednji 
je bil tudi realiziran in njegova gospo-
darska korist znaša 208.880 evrov.

Najboljša organizacijska 
enota
Najboljša organizacijska enota na 
področju inovacijske dejavnosti v letu 
2015 je Htz oUtn, rudarski in 
strojni del, kjer so zbrali 37,7 točke. 
Predlagali so 26 koristnih predlogov, 
od katerih je bilo 19 uresničenih. Z 
njimi je bila dosežena gospodarska 
korist v višini 184.600 evrov.

Najboljši s področja inovacijske dejavnosti v Premogovniku Velenje in hčerinski družbi HTZ v letu 2015 (foto: Aleš Rehar)
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Najbolj uspešna podjetja 
so inovativna
Inovativnost je gonilo napredka 
družbe, inovativno vodenje uspešnih 
družb pa temelji na pridobivanju 
novih idej za različne produkte. Naj-
bolj uspešna podjetja so svoj uspeh 
v veliki meri zgradila na inovativnih 
poslovnih modelih. Tudi v Skupini 
Premogovnik Velenje – kljub zahtev-

nemu položaju, v katerem smo – še 
vedno spodbujamo ustvarjalnost in 
inovativnost zaposlenih. Pri nas je 
veliko kreativnih posameznikov, ki so 
do zdaj prispevali precej kakovostnih 
rešitev za boljše, lažje in uspešnejše 
delo. 
Izboljšave so vsekakor plod kreativ-
nosti in ustvarjalnosti posameznikov 
oz. skupin v neki družbi. Še vedno 

premalo podjetij posveča svoj čas ide-
jam in rešitvam, ki jih ponujajo njiho-
vi zaposleni. Tisti, ki se zavedajo, da 
vsaka ideja šteje, so vsekakor na dobri 
poti do uspeha. Graditev poslovnega 
okolja, ob zavedanju, da so naše ideje 
izjemno pomembne, zahteva veliko 
motivacije med sodelavci in podporo 
vodilnih.

Slobodan Mrkonjić

Premogovnik Velenje je z družbo Eu-
rotas, d. d., v Celju 29. decembra 2015 
podpisal pogodbo o prodaji Hotela 
Barbara v Fiesi. Merilo za izbiro po-
nudnika je bilo poleg najvišje ponu-
jene cene oz. najugodnejše ponudbe 
in najugodnejših plačilnih pogojev za 
prodajalca nadaljevanje turistične de-
javnosti, ki omogoča razvoj celotnega 
kompleksa ter prevzem vseh dvanaj-
stih zaposlenih. Kupec bo zaposlenim 
leto dni od podpisa pogodbe v skladu 
z Zakonom o delovnih razmerjih 
Republike Slovenije zagotavljal enake 

Hotel Barbara prodan, za 
Zimzelen podpisana pogodba
Premogovnik Velenje je na podlagi javnega zbiranja ponudb iz naslova dezinvestiranja poslovno nepo-
trebnega premoženja uspešno končal dva posla – podpisal je pogodbi o prodaji Hotela Barbara v Fiesi 
in Centra starejših Zimzelen v Topolšici.

pravice, kot so jih imeli do zdaj. 
Pogoja za pridobitev lastninske pravi-
ce na nepremičnini sta plačilo celotne 
kupnine v višini 2.850.000 evrov, 
ki je bila izvedena 12. februarja, in 
prevzem zaposlenih najkasneje do 1. 
marca 2016. 
16. februarja 2016 je bila podpisana 
pogodba o prodaji Centra starejših 
Zimzelen v Topolšici. Zanj je bil 
decembra 2015 objavljen razpis za 
prodajo Centra s pripadajočo opremo 
in prenosom koncesije za izvajanje 
institucionalnega varstva ter pre-

nosom zaposlenih, ki se je iztekel 4. 
januarja 2016. Od takrat so s kupcem 
tekla usklajevanja glede prodaje, 
16. februarja pa je bila podpisana 
pogodba. 
Obe odprodaji je potrdil tudi Nadzor-
ni svet Premogovnika Velenje.
Ključni cilji, ki jim Premogovnik 
Velenje sledi pri dezinvestiranju, so, 
da zaščiti interes družbe in da premo-
ženja ne razproda pod realno tržno 
ceno, hkrati pa najde strateško narav-
nanega investitorja, ki bo dejavnost 
razvijal tudi v prihodnje.

Hotel Barbara v Fiesi Center starejših Zimzelen v Topolšici
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Že stališče gradbene stroke je bilo 
dokaj jasno, da lažje zaposli geoteh-
nika kot rudarskega tehnika. Okrog 
leta 2006 so ugasnile mnoge druge 
tehniške šole, ki so ponujale podobna 
znanja, kot jih potrebujemo rudarji, le 
malo bolj poglobljeno. Že malo prej je 
prenehala delovati Srednja rudarska 
šola v Zagorju ob Savi, nato je ugasnil 
program Geološki tehnik, močno se 
je zmanjšal vpis v program Geodetski 
tehnik, zato je bilo nujno ta znanja 
prevzeti, prilagoditi rudarskemu 
poklicu, dodati znanja iz gradbeništva, 
cestogradnje in predorogradnje – in 
nastal je moderen, široko obsegajoč 
program znanj za geotehnika. Seveda 
program geotehnik še vedno najbolj 
služi izobraževanju za rudarstvo, pred-
vsem pridobivanju premoga. Spre-
memba ni potekala kar tako – ad hoc; 
sodelovale so praktično vse rudarske 
inštitucije od Univerze do Centra za 
poklicno izobraževanje, Ministrstva 

Moj poklic bo geotehnik
V zadnjih dveh številkah Rudarja smo predstavili rudarske poklice in še posebej poklic geostrojnik 
rudar. Tako kot geostrojnik rudar je tudi poklic geotehnik prenovljen, saj je nadomestil nekdanji 
učni program za rudarskega tehnika. Potrebe po širšem znanju iz rudarstvu sorodnih poklicev so 
narekovale spremembo učnega programa rudarskega tehnika, ki je bil prej bolj vezan na jamska 
rudarska dela in manj na druge panoge.

za šolstvo in Gospodarske zbornice 
Slovenije, svoje in seveda najbolj 
upoštevane zahteve pa je k programu 
podal tudi Premogovnik Velenje, brez 
katerega bi bilo izobraževanje geoteh-
nika nemogoče. 
Prva generacija geotehnikov je za-
čela z izobraževanjem v šolskem letu 
2008/2009. Poln razred fantov, navdu-
šenih nad novim, modernim pokli-
cem, ki je tudi navzven lepo zvenel, in 
nad novimi kariernimi možnostmi! 
Program geotehnik je bil sestavljen 
tudi z namenom, da omogoči nadalj-
nje šolanje na tehniških fakultetah in 
podpira še veliko drugih izzivov.  
geotehnik se najprej teoretično izo-
brazi na Šolskem centru Velenje, v Šoli 
za rudarstvo in varstvo okolja, praktič-
na znanja pa pridobi na specializiranih 
deloviščih Premogovnika Velenje, pod 
vodstvom izkušenih inštruktorjev. 
Poleg splošnih predmetov, ki so 

enakovredni na vseh srednjih šolah, se 
dijak, prihodnji  geotehnik, seznani 
z mnogimi strokovnimi predmeti in 
moduli. Ti so lahko povsem samostoj-
ni ali pa jih poučuje več učiteljev in 
inštruktorjev, ki na koncu dijaku dajo 
skupno oceno. Med glavne strokovne 
predmete spadajo rudarstvo, geologija, 
geomehanika, transport in razstrelje-
vanje v rudarstvu, metode pridobiva-
nja na površini in pod zemljo, jamo-
mersko-geodetska merjenja, stroji in 
naprave, izdelava velikih podzemnih 
prostorov in še marsikaj, kar nedvo-
mno zanima dijake. 
Posebnost pouka so projektni tedni, 
ko se dijaki skupaj z učitelji v nekaj 
dneh spoznajo z dejavnostmi na 
terenu. Za maturante je organiziran še 
učni projektni teden, največkrat v Po-
reču, kjer ponovijo maturitetno snov v 
bolj zanimivem okolju. 
Poleg šolskega dela je veliko dejav-
nosti, ki pripomorejo k odličnemu 

foto: Miran Beškovnik
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razpoloženju v šoli, med drugimi 
pevski oktet, harmonikarski orkester, 
športne aktivnosti in tudi nastopanje 
ob šolskih dnevih in na raznih prire-
ditvah. Atraktivni so športni dnevi, 
na katerih dijaki smučajo na visoko-
gorskih smučiščih, plavajo v večjih 
kopališčih ali kako drugače izvajajo 
športne dejavnosti. Veliko je promocij 
šole, kjer dijaki sodelujejo oblečeni v 
rudarske uniforme, kar je za obisko-
valce še posebej zanimivo. 
Dijak konča šolanje po štirih letih, 
tisti ki so v program geotehnika 
vstopili šele po končani poklicni šoli, 
pa končajo izobraževanje po sistemu 
3 + 2 – torej še dve leti tehniške šole 
po triletni poklicni. Vse čaka poklic-
na matura, kdor se odloči za splošno 
maturo, mora izbrati še enega od 
dodatnih predmetov, kar seveda odpre 
več možnosti študija.
Po štirih leti šolanja je dijak zrel za 
službo ali za študij. Prej seveda opravi 
še skok čez kožo, čigar namen in 
potek že dobro poznamo. Iz tradicije v 
prihodnost!
Največ vprašanj se že pred vpisom in 
med šolanjem nanaša na zaposlitev. 
Vse možnosti za takojšnjo zaposlitev 
imajo dijaki z visokim učnim uspe-

hom, ki so hkrati štipendisti Premo-
govnika Velenje. Ta v sorazmerno 
kratkem času zaposli svoje štipendiste, 
v doglednem času pa tudi druge matu-
rante geotehniškega poklica. Štipen-
dije so spodbudne, dovolj visoke, še 
več pa lahko dijak zasluži z jamskim 
dodatkom in nagradami za pridno 
delo. Izplačevanje štipendije večinoma 
tudi podaljšajo dijakom, ki se odločijo 
za nadaljevanje študija rudarstva in 
geotehnologije oziroma na študijski 
smeri, ki je potrebna za delovanje 
premogovnika. 
geotehnike zaposlujejo tudi druga 
podjetja, predvsem pri gradnjah cest, 
miniranjih, gradnji predorov, sanaciji 
plazov, utrjevanju nasipov in depo-
nij, geoloških raziskavah, geodetskih 
storitvah in na vseh vrstah površinskih 
kopov ter v rudnikih, ki izvajajo le še 
muzejsko dejavnost. geotehniki so 
vodje procesov, organizatorji, izvajalci 
del, nadzorniki in poslovodje, obratni 
tehniki in še marsikaj. geotehnik 
je kompleksen poklic, ki v življenju 
veliko nudi.
Na splošno so maturanti programa 
geotehnik tudi uspešni študenti. Veli-
ko jih je že končalo višješolske, visoko 
strokovne, univerzitetne in magistrske 

študijske programe ter se uspešno 
zaposlilo v svoji ali drugih strokah.  
Slovenija in njeno gospodarstvo čakata 
na kadre, kot so geotehniki. V bližnji 
prihodnosti se odpira mnogo cestnih 
in predorskih del na tretji osi s Ko-
roške preko Šaleške doline proti Lju-
bljani, gradijo nove železniške proge, 
odpirajo se dela pri izdelavi druge cevi 
karavanškega predora. Za te posle bo 
več let potrebnih veliko kadrov. Če jih 
ne bomo zasedli z domačimi geoteh-
niki, bodo ta dela pač opravili drugi. 
Trg zaposlovanja je neizprosen! Tudi 
velenjski premogovnik bo še dolgo 
potreboval geotehnike. Leto 2054, ki 
so ga strokovnjaki postavili za konec 
odkopavanja velenjskega premoga, se 
po številkah sicer ne zdi daleč, vendar 
je vmes veliko dolgih let, kar za celo 
generacijo in pol. Tudi sicer poznaval-
ci ne verjamemo, da bi se rudarjenje 
takrat kar končalo – konec koncev 
bo treba rudnik še zapreti, preurediti 
v druge namene, to pa traja leta in 
za tak proces so nedvomno potrebni 
geotehniki. 
Tudi ti si lahko med njimi. Srečno!

doc. dr. Boris Salobir

V okviru dejavnosti Alumni klu-
ba Fakultete za energetiko je bila 
izvedena anketa glede zaposljivosti 
diplomantov in pridobljenih kom-
petenc v času študija. Kar 90 % vseh 
diplomantov, ki so sodelovali v anketi 
in ki niso nadaljevali študija na pro-
gramih višje stopnje, je zaposlenih, 87 
% pa jih opravlja tudi dela in naloge 
s področja energetike. Na Zavodu za 
zaposlovanje se je kot iskalec zaposli-
tve vse od prve generacije študentov, 
ki so končali študij, prijavilo skupno 
le 4,9 odstotka vseh diplomantov, kar 
je spodbuden podatek.

Podatek o zaposlitvenih možnostih je 
zagotovo eden od pomembnejših kri-

Dobri pogoji za študij na 
Fakulteti za energetiko
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru svoje programe od študijskega leta 2008/09 izvaja v 
Krškem in Velenju, na njej pa je študij v tem času končalo že 246 študentov.

terijev, na podlagi katerega se mladi 
odločajo za vrsto študija. K odločitvi 
pa lahko pripomorejo tudi dobri 
pogoji za študij. Konec leta 2015 je 
Fakulteta sklenila projekt zagotovitve 
dodatne raziskovalne infrastrukture 
v okviru Inštituta za energetiko, ki je 
poleg dodatnih prostorskih kapa-
citet bogatejši za 4 milijone evrov 
raziskovalne opreme (področja 
aero- in hidroenergetskih tehnologij, 
termomehanike in termoenergetike, 
spremljanja učinkovitosti energetskih 
pretvorb, visoko učinkovitih električ-
nih strojev in pogonov, električnih 
vozil in plovil, materialov in njihove 
aplikativne uporabe v energetiki, 
samozadostnih in pametnih električ-

nih omrežij, detektiranja potenciala 
obnovljivih virov, računalniško pod-
prtega konstruiranja prototipov).
Pomemben delež študija poteka v la-
boratorijih, ki s sodobno raziskovalno 
opremo zagotavljajo odlične razmere 
za pridobivanje uporabnega znanja 
študentov na vseh treh stopnjah 
študija. 

Od 5. 2. do 4. 3. 2016, poteka 

1. prijavni rok za dodiplomske 

študijske programe, zato vas 

vabijo, da se jim pridružite.
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Andrej Goršek
»Le čevlje sodi naj kopitar!«
Zapisana misel o presoji čevljev našega največjega pesnika spremlja tudi našega sodelavca Andreja 
Gorška. Andrej je v Skupini Premogovnik Velenje zaposlen že skoraj 24 let, ves čas v Proizvodnji 
zaščitnih sredstev hčerinske družbe HTZ, kjer je zadnjih pet let vodja enote. Kljub zahtevnemu 
položaju, v katerem je podjetje, o svojem delodajalcu vselej pove samo dobro. Rad se pohvali, 
da že celo življenje dela s knapi in za knape, zato je ob povezanosti z matično družbo HTZ zelo 
navezan tudi na Premogovnik Velenje. Ponosen je na svoje sodelavke in sodelavce, saj se zaveda, 
da zmorejo le s skupnimi močmi dosegati zastavljene cilje. Izjemno ponosen je na svojo družino, 
za katero pravi, da je njegovo vse.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Ja, ogromno jih je, zato se nikakor ne 
morem opredeliti zgolj za enega. Od-
raščal sem v Škalah, zame najlepšem 
kraju na sončni strani Alp, kjer smo 
se otroci v tistih časih resnično znali 
igrati in zabavati. Pozimi, da smo 
lahko smučali, smo »poštamfali« vse 
okoliške hribe, doma pa smo kradli 
umetno gnojilo s katero smo cemen-
tirali proge. Vlečnic nismo poznali, 
zato smo se postavili eden zraven 
drugega in »štamfali« počasi proti 
vrhu. Ob tem so tekle debate o mar-

sičem. Spomnim se, da smo proge za 
slalom in veleslalom postavljali kar z 
leskovimi koli. Ko je sneg skopnel, je 
smuči zamenjal žogobrc. Poleti smo 
velikokrat na črno lovili ribe. Nekaj-
krat so nas pri tem zasačili ribiči, a 
to nas ni izučilo. Še en dogodek mi je 
ostal globoko zapečaten v spominu. 
Leta 1984, ko sem imel 11 let, smo 
z družino za šest tednov odpotovali 
na obisk k sorodnikom v Avstralijo. 
V tistih letih je bil obisk Avstralije 
podoben izletu v prihodnost. Za 
primerjavo: v Velenju je bila takrat 
trgovina Nama (zdajšnji center Nova) 

zgled, kakšne so bile takrat naše 
velike in dobro založene trgovine, v 
avstralskem Melbournu pa je bilo že 
tedaj kar nekaj nakupovalnih centrov 
velikosti današnjega ljubljanskega 
City centra ali celo večjih. O njihovi 
neverjetni ponudbi sploh ne bi izgu-
bljal besed.
 kakšen učenec ste bili?
V osnovni šoli je bil moj učni uspeh 
sprva odličen, nato z minimalnim 
vložkom prav dober – zato sem 
posledično nekoliko bolj »trpel« v 
srednji šoli. Leta 1988 sem se vpisal 
v Srednjo tekstilno, obutveno in 
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gumarsko šolo v Kranju, kjer sem leta 
1992 uspešno pridobil poklic obutve-
ni tehnik. Vse »iz prve«, da ne bo kdo 
napačno razumel mojega trpljenja 
(smeh).
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Policaj, takšen kot v filmu Umri 
pokončno.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Bil sem štipendist Premogovnika 
Velenje, zato sem po končanem 
šolanju leta 1992 začel delati kot pri-
pravnik v Delavnici zaščitnih sredstev 
HTZ (zdajšnja Proizvodnja zaščitnih 
sredstev). Začel sem kot vodja skupi-
ne čevljarskih del. Ponosen sem, da 
sem zgolj po dveh letih dela napre-
doval in pri 21 letih postal nadzornik 
čevljarskega oddelka. V oddelku so 
bili ob meni le »stari knapi« in samo 
en šolan čevljar, sodelavec Andrej 
Gradišnik, ki je zdaj zaposlen v obra-
tu Zračenje. Le malokdo ve, koliko 
dela in truda je bilo treba vložiti, da 
so rudarji zamenjali lopato in kramp 
za šivalni stroj. Še danes, nekaj let po 
zaprtju čevljarskega oddelka, marsik-
do pride v mojo pisarno in sprašuje 
po »filc« škornjih. Ob vsakem ta-
kšnem obisku sem žalosten, ker tega 
oddelka ni več, in hkrati ponosen, 
da smo znali tudi pri nas izdelovati 
kakovostno obutev. Zadnjih pet let 
sem vodja enote.
 kako bi predstavili svoje podjetje 
v nekaj stavkih?
Vprašanje je, katero podjetje imam za 
svoje (smeh). Kjerkoli zunaj Velenja 
pogovor nanese na službo, vedno 
rečem, da delam »na Premogovniku«, 
a v nadaljevanju le razložim, da delam 
v hčerinskem podjetju HTZ. Marsikdo 
bo vprašal, zakaj. Že v odgovoru prej 
sem omenil, da sem bil štipendist ta-
kratnega Rudnika lignita Velenje in bil 
tam tudi zaposlen vse do leta 2000, ko 
smo prešli v takrat novoustanovljeno 
invalidsko podjetje HTZ Velenje. Celo 
življenje že delam s knapi in za knape, 
zato sem tudi na Premogovnik Velenje 
zelo navezan. Ogromno sodelavcev je 
imelo nezgode v jami in so do odhoda 
v pokoj delali pri nas v delavnici. Naj-
brž me tudi zaradi tega jezi, ko v teh 
zahtevnih časih nekateri posamezniki 
ne vidijo dlje od jamskega dvigala in 
bi radi zaprli vse, kar ni jama. Meni in 
mojim sodelavcem ni bilo nikoli nič 
podarjenega, za doseganje poslovnih 

ciljev se moramo vedno zelo truditi. 
Do slehernega rudarja, ki se spusti 
400 in več metrov pod zemljo, gojim 
globoko spoštovanje, saj jaz tam 
spodaj ne bi zmogel niti malicati, kaj 
šele delati. Tudi, ko sem se odločal za 
poklic, se spomnim, da sem rekel, kar-
koli, samo rudar ne. Verjetno je k tej 
odločitvi prispeval tudi moj stari oče, 
ki je bil tudi knap in mi je kot otroku 
pripovedoval o delu in nevarnostih 
tam spodaj. Te zgodbe je poslušal tudi 
moj starejši brat, a je kljub temu danes 
rudarski tehnik. Premogovnik Velenje 
pa je (bil) tudi daleč najbolj družbeno 
odgovorno podjetje v naši dolini in 
širše. Šaleški dolini je res nekaj vzel, a 
je na drugi strani ogromno tudi vrnil 
in s tem dvignil kakovost tukajšnjega 
življenja.
 na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo?
Na to, kaj vse me čaka ta dan, saj 
mojega dela dejansko ni nikoli konec. 
Dan se prepleta z dnevom in bolj kot 
je delo napeto, prej mine dan (smeh).

 na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Na vse svoje čudovite sodelavke in 
sodelavce. Včasih nas je v delavnici 
delalo več kot 70, danes nas je le še 25 
– in za vsakega od njih lahko rečem, 
da je dober delavec. Žal je zdajšnji 
položaj podjetja izjemno zahteven in 
vsaj glede nas nekoliko nenavaden. Z 
odhodi posameznih sodelavk in sode-
lavcev v pokoj odhaja tudi neprecenlji-
vo znanje. Prenosa znanja na mlajše ni 
oz. mladih pri nas sploh ni.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Čeprav prostega časa ni veliko, sem 
tudi zunaj službe zelo aktiven. Zelo 
rad spremljam različne športne 
prenose na televiziji, še posebej tekme 
»moje« Barce. Žena pravi, da sem tudi 
sam prvak. Čeprav sem ga sorazmerno 
pozno osvojil, zelo rad igram tenis, rad 
tudi gobarim. Nimam veliko prija-
teljev, a se zelo rad družim s tistimi 
pravimi in iskrenimi – tistimi »z veliko 
začetnico«, kot jim sam rad rečem.

Andrejeva družina
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 kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni?
Kakorkoli že, brez žene Karmen, ki 
mimogrede pri naši hiši drži tri in pol 
vogale, ter dveh čudovitih otrok Katje 
in Luka si svojega življenja ne znam 
predstavljati. Moje življenje zelo 
zgovorno opisuje lepa hrvaška pesem: 
»Čovik nije rodjen, da bude sam!«. 
 kdo je na vaši izbrani fotografiji? 
Moje vse …
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile 
sanje?
V Škalah, kjer živim že skoraj vse 
življenje – vmes sem bil trinajst let 
Velenjčan. Če bi mi finančno stanje 
dovoljevalo, bi imel še počitniško 
hiško nekje na hrvaški obali – po 
možnosti Lošinj – in še eno nekje na 
avstrijskem Tirolskem. Skromno mar 
ne? (smeh)
 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?
V kulturnih ustanovah sem bolj malo, 
kvečjemu na kakšnih novodobnih 
monokomedijah, vsekakor pa sem 
na različnih športnih dogodkih. Za 
tekme NK Rudar imam celo svojo 
teorijo, ki pravi, da ne more igrati 
tako slabo, da me ne bi bilo na tekmo. 
Obisk Ljudskega vrta v Mariboru je 
zame vedno posebno doživetje, saj 
Štajerci vedno naredijo pravi spek-
takel. Rad hodim tudi na rokometne 
tekme RK Gorenje, a me politika klu-
ba zadnji dve leti nekoliko odvrača od 
obiska tekem. Ne glede na to derbije, 
če se le da, še vedno pogledam v živo. 
Tisti, ki me poznajo, vedo, da sem 
vedno med najbolj glasnimi in tem-
peramentnimi, saj je to moj »ventil« 
za sproščanje. Tudi skoke na velenjski 
skakalnici sem z veseljem pogledal, 
zato upam, da jih bomo kmalu spet 
lahko videli. Tudi reli tekme v okolici 
Velenja me vedno pritegnejo.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
To bodo drugi znali povedat bolje od 

mene. Nekaj jih zagotovo imam in naj 
tako ostane.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Preveč sem občutljiv, to je najbrž 
slabost, morda pa tudi odlika.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
»Le čevlje sodi naj kopitar!« To misel 

Iz osebnega arhiva

je zapisal naš največji pesnik in jo 
vzamem za svojo. Rad imam ljudi, 
ki se lahko pogovarjajo o več stva-
reh, a pri tem ostanejo zvesti svojim 
načelom. Pri tem je treba upoštevati 
tudi dejstvo, da se je vendarle eno 
pogovarjati, drugo pa soditi …

Slobodan Mrkonjić

URADNE URE
PONEDELJEK–ČETRTEK

od 6.00 do 8.00 in od 12.00 do 14.00

PETEK in SOBOTA
ni uradnih urSINDIKAT PREMOGOVNIKA VELENJE

NA OBISKU
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Podjetje RGP v središču Maribora izvaja zaščito gradbene jame za izvedbo podzemnih garaž po-
slovno-stanovanjskega objekta.

Zaščita gradbene jame s 
tehnologijo »jet grouting« – 
objekt Center II

Investitor ADK, d. o. o., namerava 
na lokaciji med Prešernovo cesto 
in objektom Ekonomsko-poslovne 
fakultete v središču Maribora narediti 
gradbeno jamo, ki bo služila za izved-
bo več podzemnih garaž do globine 
13 m pod koto terena. Zaradi ome-
jenega prostora za umestitev novega 
objekta v urbanem območju bo izkop 
gradbene jame izveden vertikalno. V 
ta namen poteka predhodno varova-
nje gradbene jame s tehnologijo »jet 
grouting«. 
Gre za območje v bližini reke Drave, 
kjer temeljna tla sestavljajo prodnate 
in peščene plasti, primerne za tovr-
stno tehnologijo. Piloti, narejeni po 
postopku »jet grouting«, nastanejo z 
injiciranjem cementne mase v okoli-

Izvedba pilotov »jet grouting« za zaščito gradbene jame

ško zemljino. Skozi vrtino od končne 
globine pilota ob hkratnem dvigova-
nju in rotaciji injiciramo cementno 
maso skozi stranski šobi pri tlaku 
400 bar. Pri tem se cementna masa 
pomeša z okoliško zemljino in po 
vezavi dobimo cementno stabilizirani 
slop oz. pilot z boljšimi trdnostnimi 
karakteristikami. V vsak tako izdelan 
pilot  vtisnemo tudi armaturno palico 
iz rebrastega jekla RA 400/500, ø 28 
mm. Pilote izdelamo vsaj 1,5 metra 
pod spodnjo koto izkopa gradbene 
jame. 
Izvedba del poteka z vrtalnim strojem 
Casagrande C8 in pripadajočim po-
strojenjem za mešanje in injektiranje 
cementne mase. Dela bodo predvido-
ma končana do konca februarja.

Večja mestna središča se vse bolj sre-
čujejo s problematiko zagotavljanja 
parkirnih prostorov, zato je grad-
nja večnivojskih podzemnih garaž 
neizbežna. 
Zaščita gradbenih jam v prodnatih 
materialih s tehnologijo »jet grou-
ting« je zelo praktična in pogosto 
uporabljena. 
Podjetje RGP razpolaga na tem 
področju z bogatimi izkušnjami in 
referencami, kar je dobra osnova za 
pridobitev tovrstnih projektov tudi v 
prihodnosti.

mag. Marko Venta
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TRETJI POLČAS

Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi nekdanjim in zdajšnjim vodilnim 
našega podjetja, saj brez njihovega posluha za sočloveka in humanost 
Rdeči križ ne bi prišel do 40. obletnice delovanja. Omeniti je treba še 
naše dolgoletne krvodajalce, ki so s svojo krvjo velikokrat pomagali, 
saj so kri darovali že več kot 80-krat, in to so: Roman Božič 103-krat, 
Zoran Predolnik 102-krat, Darko Kralj 98-krat, Branko Gorenc 93-krat, 
Jože Rihtar 91-krat, Aleksander Oder 91-krat, Zlatko Šlogar in Jože Čas 
po 90-krat, Daniel Buaman 88-krat, Drago Kolar 86-krat in Tomislav 
Vrstovšek 84-krat. Vsem iskrene čestitke!

40 let delovanja Aktiva RK 
Premogovnik Velenje
V letu 2015 je minilo 40 let delovanja Aktiva RK Premogovnik Velenje, vendar obletnice nismo 
posebej praznovali.

Pred štiridesetimi leti, 1. junija 1975, 
se je na prvem delovnem in hkrati 
slovesnem srečanju oblikoval zbor 
delegatov osnovne organizacije 
Rdečega križa REK Velenje. S tem 
je REK Velenje postal prva delovna 
organizacija v Sloveniji in tudi v teda-
nji Jugoslaviji, ki je ustanovila svojo 
osnovno organizacijo Rdečega križa 
in na ta način proslavila tudi 100. 
obletnico Rudnika lignita Velenje in 
RK Jugoslavije.
Vsi vemo, kako je kri pomembna, 
zato krvodajalske akcije potekajo še 
danes in še vedno z močnim pridi-
hom humanosti, da lahko pomagamo 
nekomu, ki je potreben pomoči, 
da premaga bolezen ali nesrečo, 
da preživi. Še vedno se kaže velika 
humanost krvodajalcev, saj kri podar-
jamo osebam, ki jih ne poznamo in 
s tem rešujemo na stotine življenj. V 
takratnem podjetju REK Velenje je 
bilo zaposlenih 9.000 ljudi in kri je 

darovalo več kot 3.000 zaposlenih, 
kar je bilo rekordno število za celotno 
Jugoslavijo. Od leta 1980 je bila zelo 
močna naveza med krvodajalci tudi 
mesto Split iz sosednje Hrvaške, kjer 
so potekala tradicionalna krvodajal-
ska srečanja.
Ne smemo pozabiti na tiste, ki so bili 
vsa ta leta pripravljeni voditi krvoda-
jalstvo v našem podjetju. Ti zahvale 
vredni ljudje so: Erno Rahten, Ivo 
Petrej, Marica Močilnik, Franc Veni-

šnik, Karli Čretnik, Karel Koželj, Val-
ter Golob in Drago Kremžar, od čigar 
sem poslanstvo z veseljem sprejela in 
že nekaj let vodim svoje sodelavce in 
krvodajalce. 
Tudi v obdobju samostojnosti naše 
države smo kot podjetje še vedno 
vodilni pri odvzemih krvi v celotni 
Sloveniji. Za množično udeležbo se 
moramo zahvaliti našim zvestim, 
humanim krvodajalcem, ki jih je v 
podjetju čez 500, saj imamo tudi že 
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podmladek, ki je začel s temi pleme-
nitimi dejanji. Zavedati se moramo, 
da živimo v času, ko se vsakodnevno 
borimo za življenje, kajti ni dneva, 
da se ne zgodi prometna nesreča ali 
nastopijo bolezni, pri katerih lahko 
življenje reši samo kri, ki jo daruje-
mo. 
žal je naših članov vsako leto manj, 
predvsem zaradi zmanjšanja števila 
zaposlenih. od 2.014 zaposlenih v 
skupini Pv je v našem aktivu 862 
članov, kar je premalo za izvaja-
nje nekaterih nalog. zastavljeni 
program smo le delno izpeljali v 
sodelovanju z zaposlenimi območ-
nega združenja (oz) rk velenje, 
ob tem pa smo opravili tudi nekaj 
nenačrtovanih nalog. 
Delujoči člani v odboru smo Damja-
na Kričej (predsednica), Drago Kolar 
(podpredsednik), Tatjana Koželj, 
Jelka Šilih, Peter Bršek in Boštjan Pri-
teržnik. Tako kot v minulih letih smo 

Letna članarina Aktiva RK 
PV bo odtegnjena pri aprilski 
plači v maju, in sicer 4 evre.

tudi lani ob pomembnejših datumih 
RK in v sodelovanju z OZ RK Velenje 
določeni tematiki posvetili posebno 
pozornost. 
Največ poudarka smo dali odvzemom 
krvi. Teh je bilo v minulem letu več 
kot leto prej.
Vse krvodajalske akcije so potekale 
po predvidenem koledarju. Aktivnih 
krvodajalcev, ki darujejo kri enkrat 
ali večkrat letno, imamo 571. V letu 
2015 je bilo 1.292 odvzemov krvi, 
kar je 65 več kot v letu 2014. 
Letos bodo krvodajalske akcije pote-
kale po planu, ki je bil sprejet na Za-
vodu za transfuzijo Ljubljana. Urnik 
odvzemov je objavljen v tej številki 
glasila »Rudar«, objavljen bo tudi na 
oglasnih deskah v podjetju.
Podpisanih imamo samo 862 pri-
stopnih izjav, zato smo se odločili, 
da letos znova poskusimo pridobiti 
nove člane. Če ne bomo imeli dovolj 
finančnih sredstev, bomo namreč 

morali ravnati še posebej preudarno 
in omejeno, saj se financiramo zgolj 
iz letne članarine. Morali bomo dobro 
premisliti, kako in komu pomagati, 
ko bo potrebna humanitarna po-
moč. Vse prošnje zaposlenih bomo 
obravnavali na izrednih sestankih. 
Podelitev priznanj krvodajalcem bo 
izvedena konec decembra 2016.

Ekskurzijo z odvzemom krvi v eni 
izmed slovenskih bolnišnic bomo 
izvedli v drugi polovici leta 2016. Še 
naprej se bomo trudili, da pridobimo 
nove člane, zato vas bomo z zanimivi-
mi članki obveščali v časopisu Rudar.

Damjana Kričej,
predsednica Aktiva RK PV

datum kraj izvajalec

24. 3. 2016 Šmartno ob Paki - Hiša mladih Splošna bolnišnica Celje

14. 3. 2016 Ravne pri Šoštanju Univerzitetni klinični center Maribor

29. 3. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

30. 3. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

31. 3. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

1. 4. 2016 Velenje Univerzitetni klinični center Maribor

11. 7. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

12. 7. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

13. 7. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

14. 7. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

15. 7. 2016 Velenje Univerzitetni klinični center Maribor

7. 9. 2016 Ravne pri Šoštanju Univerzitetni klinični center Maribor

14. 11. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

15. 11. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

16. 11. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

17. 11. 2016 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

18. 11. 2016 Velenje Univerzitetni klinični center Maribor

Krvodajalske akcije v letu 2016
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Vsaka pomoč je plemenito dejanje, ki 
ostane v srcu tistega, ki jo prejme, pa 
tudi tistega, ki jo nudi. Takšno vlogo 
imajo v različnih razmerah tudi gasil-
ci, ki se vsako leto zberejo na občnem 
zboru – člani PIGD PV so se tokrat 
zbrali že na 84.

Močne korenine za 
uspešno delo
»Društvo šteje 39 članov, kar 
nam omogoča nemoteno delo 
tako na operativnem kot tudi 
na organizacijskem področju. 
Večina nas je operativnih članov, 
ki smo strokovno usposobljeni za 
posredovanje v izrednih razmerah. 
Seveda pa naša usposobljenost temelji 
in ima dobre korenine pri naših 
starejših članih, gasilskih veteranih, ki 
nam s svojimi izkušnjami in nasveti 
pomagajo, da lažje premagamo mar-
sikatero težavo,« je v svojem poročilu 
navedel predsednik društva simon 

Gasilstvo je način življenja
Člani Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD PV) so z opra-
vljenim delom v minulem letu lahko zadovoljni. To smo razbrali iz poročil, ki so bila podana v 
soboto, 13. februarja 2016, na 84. občnem zboru. Poleg članov društva so se ga udeležili številni 
gostje in predstavnika PV. Podana je bila razrešnica staremu vodstvu, izvoljeno je bilo novo.

Na občnem zboru je bilo prisotnih kar 85 odstotkov vseh članov PIGD PV. (foto: Metka Marić)

dobaj, ki se je vsem članom in 
poveljstvu zahvalil za dobro opravlje-
no delo. Zahvala je bila namenjena 
tudi Upravi PV za dobro sodelovanje 
in posluh za delovanje društva ter 
donatorjem za nakup nujno potrebne 
intervencijske opreme.
Poveljnik PIgd Pv boris špeh je 
predstavil delo društva v minulem 
letu, v katerem so opravili 3.125 ur. 
Izpolnjenih je bilo veliko nalog, ker 
pa želijo, da bi skupaj pokazali, kaj 
znajo in zmorejo, ter bili tudi v priho-
dnje ponos družbe, so izrazili željo za 
organizacijo ženske desetine. »To leto 
je priložnost, da se z vsemi desetina-
mi predstavimo na srečanju GERES 
25. junija v Velenju,« je povedal Špeh, 
ki je prepričan, da jim »dela zagoto-
vo ne bo zmanjkalo, idej za še bolj 
uspešno delo tudi ne. Vsi skupaj pa se 
bomo potrudili, da bodo vse naloge 
opravljene dobro in v zadovoljstvo 
vseh.«

Vaše delo je častno in 
plemenito
»Prav rezultati vašega več kot 80-le-
tnega dela so tisti kazalnik, zaradi 
katerega smo lahko ponosni na to, da 
imamo v svojih vrstah tako dobro in 
usposobljeno ekipo, ki ji lahko zau-
pamo in ki zna ter zmore posredovati 
takrat, ko je to potrebno,« je v svojem 
nagovoru dejal vodja Proizvodnega 
področja in glavni tehnični vodja Pv 
mag. bogdan Makovšek in dodal: »V 
PV cenimo vaš trud in pripravljenost, 
da ste vsak trenutek s svojim znanjem 
in opremo pripravljeni priskočiti na 
pomoč. Zavedamo se, kako častno in 
plemenito je vaše delo.«    
dušan reberčnik, strokovni delavec 
za požarno varnost v Pv, je prepri-
čan, da »brez pomoči gasilcev svojega 
dela ne bi mogel opravljati. Delo 
poteka v simbiozi in to si želimo tudi v 
prihodnje.« 
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Svoj mandat sta za štiri leta podaljšala »stara« poveljnik in predsednik društva, 
Boris Špeh in Simon Dobaj. (foto: Metka Marić)

Članom, ki so največ svojega časa namenili opravljanju društvenih nalog, je bila 
izrečena še posebna zahvala. (foto: Metka Marić) 

Na občnem zboru je bila 
podana razrešnica uprav-
nemu odboru, nadzornemu 
odboru, poveljstvu in ča-
stnemu razsodišču. Potr-
jeno je bilo novo vodstvo 
društva v sestavi: upravni 
odbor – predsednik Simon 
Dobaj, poveljnik Boris Špeh, 
člani Drago Fortag, Tadej 
Zager, Branko Špeh, Fra-
njo Gluk, Miran Debelak 
in Viktor Kralj; nadzorni 
odbor – Robert Rotovnik, 
Danica Pogorevc in Marjan 
Kirar; disciplinska komisi-
ja – Drago Javornik, Franc 
Grudnik in Zdravko Čas.

Priznanja Gasilske zveze 
Šaleške doline so prejeli čla-
ni društva: gasilski častnik 
I. stopnje Bogdan Kristavč-
nik, za 10 let dela v gasil-
stvu Franc Vohar, za 20 
let dela Marko Brložnik in 
Danilo Rednjak, za 10 let 
dela v operativi Marko Br-
ložnik, Bogdan Kristavčnik 
in Franjo Gluk, za 20 let 
dela v operativi Simon Do-
baj, Marko Frigelj, Roman 
Hudournik, Simon Hudo-
urnik, Marjan Kirar, Dušan 
Kumek, Suad Ljevaković, 
Danilo Rednjak, Robert 
Rotovnik, Boris Špeh in 
Branko Špeh, za 30 let dela 
v operativi Viktor Kralj, 
Bogdan Rednak in Stanko 
Grabnar, za 40 let dela v 
operativi Jože Pogorevc. 

Drago Javornik  je prejel 
priznanje Gasilske zveze Ša-
leške doline I. stopnje, Boris 
Špeh pa bo državno prizna-
nje Gasilske zveze Slovenije 
plamenico II. stopnje prejel 
ob dnevu gasilcev 4. maja.

Gasilstvo ni le humanitarna de-
javnost, ampak je način življenja. 
Pomeni lastna odrekanja za pomoč 
drugim, pomeni pa tudi prijateljstvo 
z ljudmi, ki imajo podobne vrednote 
in podoben način življenja. 

Novemu vodstvu društva in preje-
mnikom priznanj uredništvo Rudarja 
iskreno čestita, vsem članom pa želi, 
da bi se sirene in odzivniki oglašali le 
ob sklicu na vaje in usposabljanja. 

Metka Marić
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Klub upokojencev Skupine Premogovnik Velenje
vabi članice in člane na občni zbor, ki bo v sredo, 23. 3. 2016,  
ob 16. uri v dom kulture Velenje.
Po poročilu o delu bodo redne volitve organov in sprejet bo program dela za letos.
Lepo vabljeni!

Upravni odbor Kluba

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

Občni zbor Kluba upokojencev Skupine 
Premogovnik Velenje

Rezultati tekmovanja v 
veleslalomu 
ženske: 
1. Zdenka Čekon – 53.32, 2. Štefka 
Lesjak – 57.08
Mlajši upokojenci:
1. Martin Fajdiga – 40.38, 2. Franc 

Rekreativno smučanje na Golteh za 
člane Kluba upokojencev Skupine PV
Klub upokojencev Skupine Premogovnika Velenje je 11. februarja za svoje člane organiziral rekre-
ativno smučanje na Golteh. Za željne tekmovanja je organiziral tudi veleslalomsko tekmo. Vabilu 
se je odzvalo 29 upokojencev, 19 se jih je odločilo tudi za tekmovanje. Tekmovalci so nastopili v 
dveh moških kategorijah in eni ženski kategoriji. 

Krt – 42.54, 3. Ivo Premužič – 43.22
starejši upokojenci:
1. Štefan Meršak – 50.06, 2. Jože 
Sebanc – 51.09, 3. Zvonko Tonkli – 
52.18
Na sveže pobeljenih Golteh, odlično 
pripravljenih progah in v lepem sonč-

nem vremenu smo res užili pravo 
zimsko pravljico in si obljubili, da se 
prihodnje leto spet srečamo. Vabljeni 
tudi tisti smučarji, ki smo vas letos 
pogrešali. Vse rezultate tekmovanja 
in nekaj fotografij najdete na www.
kupv.webs.com.

Najboljši upokojenke in upokojenci v veleslalomu na Golteh
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PRIJAVLJANJE
Kandidati za razpisane štipendije naj 
prijave pošljejo ali prinesejo najkasneje do  
30. junija 2016 na naslov: 
PreMogovnIk velenje, d. d.,
Partizanska cesta 78, 3320 velenje

K prijavi je treba priložiti: 
•	 prošnjo za štipendijo in kratek življenjepis,
•	 potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
•	 fotokopijo zadnjega šolskega spričevala.

IZBOR KANDIDATOV 
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni 
uspeh in druge dosežke v dosedanjem šolanju, 
nagnjenja kandidatov za izbrani poklic ter 
druga merila, določena v aktih družbe. 

VIŠINA ŠTIPENDIJE
Višina kadrovske štipendije ter pravice in 
obveznosti štipendistov so opredeljene v aktih 
družbe. 
kandidatom, ki se bodo prvič vpisali v prvi 
letnik, bomo v šolskem letu 2016/17 podelili 
dvojno štipendijo.

UGODNOSTI, KI JIH PREMOGOVNIK 
VELENJE NUDI ŠTIPENDISTOM ZA 
POKLIC GEOSTROJNIK RUDAR IN 
GEOTEHNIK:
•	 kadrovska štipendija,
•	 kakovostno praktično izobraževanje,
•	 plačilo jamskega dodatka pri praktičnem 

izobraževanju,
•	 dodatek za uspešnost pri praktičnem 

usposabljanju z delom,
•	 brezplačen zdravniški pregled,
•	 brezplačna zaščitna sredstva,
•	 brezplačna malica,
•	 brezplačen prevoz s pogodbenimi avtobusi,
•	 možnost podaljšanja štipendije v programih 

PTI (3+2),
•	 možnosti zaposlitve v povezanih družbah, 
•	 najboljši štipendisti bodo imeli prednost pri 

zaposlitvi. 

o rezultatih izbora bomo kandidate 
obvestili po 20. avgustu 2016.

SREČNO!

Premogovnik Velenje za uresničitev svojega poslanstva in načrtov 
potrebuje mlade in ustrezno usposobljene sodelavce, zato razpisuje

KADROVSKE ŠTIPENDIJE  
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

program raven izobrazbe število štipendij

geostrojnIk rUdar 4 10

geoteHnIk 5 8
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Prvenstvo PV v veleslalomu na Golteh

Najboljši v posameznih kategorijah

Absolutni rezultat tekme je pri ženskah 
osvojila Nina Papež, pri moških pa 
Zdenko Pesjak.

Športno društvo SPV je v nedeljo, 14. februarja, na Golteh izvedlo tekmo oz. prvenstvo Premogovnika Velenje v 
veleslalomu, ki se ga je udeležilo 77 tekmovalcev.  Na odlično pripravljeni progi, za katero so poskrbeli fantje Timing 
kluba, so se preizkusili tako moški kot ženske.
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zaHvala
Ob boleči izgubi mame, babi-
ce, tašče in sestre

Marije gregorin
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivu Premogovnika 
Velenje, sindikatu SPESS PV, 
rudarski godbi, častni straži 
in hvala za besede slovesa na 
pokopališču v Podkraju.

sinova Robi in Bogdan z 
družino

zaHvala
Ob izgubi spoštovanega 
moža, očeta, dedka in brata 

Milana Medveda – starejšega 
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivu Premogovnika 
Velenje, sindikatu SPESS PV, 
Rudarskemu oktetu za zapete 
pesmi, rudarski godbi za odi-
grane žalostinke, častni straži 
za dostojno slovo in hvala za 
spoštljive besede slovesa na 
pokopališču v Podkraju.

žena Fanika, otroci Milan, 
Franja in Rafko z družinami

zaHvala
Ob nenadni in boleči izgubi 
dragega očeta, starega ata in 
tasta

Martina juričana
se iskreno zahvaljujem 
Premogovniku Velenje za 
izkazano čast in sodelovanje 
na pogrebu.
Zahvaljujem se častni straži, 
rudarski godbi, praporščakom 
in Dragu Kolarju za besede 
slovesa.
Hvala vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti, še 
posebej se zahvaljujem svojim 
sodelavcem.

Martina z družino

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 
a ostala je tišina, 
ki močno boli. 
(T. Pavček) 

zaHvala
Ob nenadomestljivi izgubi 
moža, očeta, dedka

Miroslava lorgerja 
18. 7. 1946–13. 1. 2016
izrekamo zahvalo Dragu Ko-
larju za skrbno izbrane besede 
slovesa, častni rudarski straži, 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, 
sodelavcem Službe varovanja 
HTZ, sodelavcem odkopa 
jama Pesje k. –80/B in vsem, 
ki ste ga pospremili na njego-
vi zadnji poti.

žena Marija, sinova Mirko in 
Simon z družinama

zaHvala

Ob nenadni izgubi dragega 
brata 

janeza koresa, 

upokojenega rudarja, izreka-
mo zahvalo častni straži za 
rudarsko slovo, članom Pihal-
nega orkestra Premogovnika 
Velenje za odigrane žalostinke 
in Dragu Kolarju za spoštljive 
besede na pokopališču v Mar-
kovcih pri Ptuju, kjer smo 29. 
12. 2015 pokojnega pospremi-
li k zadnjemu počitku.

žalujoči bratje in sestri

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega 
očeta 

karla Petreta 
se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Proizvodnje Premo-
govnika Velenje za izrečena 
sožalja in denarno pomoč. 
Hvala sindikatu SPESS PV za 
darovano cvetje in sveče.

sin Bojan z družino

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedija

Mirka Martinca
se zahvaljujemo kolektivu Premogovniku Velenje, sorodnikom, sose-
dom, prijateljem ter znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in denarno pomoč. Hvala rudarski godbi, častni straži, praporščakom 
in Dragu Kolarju za sočutne besede. Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

žena Štefka, sinova Zdenko in Miran z družino ter vnukinja Maruša
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN
Stanovanja
3 SoBno, novoGRaDnja
Lokacija: GORIŠKA
Zgrajeno: 2014
Velikost: 73,70
Etažnost: 1/3
Energetska izkaznica: 
razred B2: nad 25 do 
vključno 35 kWh/m2

Cena: €95.000,00

3 SoBno GoRIŠKa
LoKaCIja: vELEnjE 
GORIŠKA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 86
Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €75.000,00

3 SoBno GoRIŠKa
Lokacija: VELENJE 
GORIŠKA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 86
Etažnost: 3/5
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €79.000,00

3 SoBno ŠoŠtanj
Lokacija: ŠOŠTANJ 
TEKAVČEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2006
Velikost: 89,6
Etažnost: P/2
Energetska izkaznica: 
razred G: od 210 do 300 
in več kWh/m2.
Cena: €73.000,00

1,5 SOBNO AŠKERČEVA
Lokacija: AŠKERČEVA
Zgrajeno: 1989
Velikost: 44,6
Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €59.000,00

2 SOBNO TOMŠIČEVA
Lokacija: TOMŠIČEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2014
Velikost: 65
Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

Cena: €68.000,00

1,5 SoBno GoRIŠKa
Lokacija: GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2009
Velikost: 47,9
Etažnost: 2/5
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €55.000,00

1,5 SoBno CESta 
taLCEv
Lokacija: CESTA TALCEV
Zgrajeno: 2013
Velikost: 48,9
Velikost parcele: 12
Etažnost: 5/7
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €78.000,00

2 SoBno ŠoŠtanj
Lokacija: ŠOŠTANJ 
CENTER
Zgrajeno: 1970
Velikost: 59,7
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

Cena: €50.000,00

3 SoBno GoRIŠKa
Lokacija: GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: 1976
Velikost: 90,6
Etažnost: VP/5
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

Cena: €79.000,00

SONČNI PARK
Lokacija: KERSNIKOVA 
SONČNI PARK
Zgrajeno: 1991
Velikost: 42,8
Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €63.000,00

StanovanjE ŠaLEK
Lokacija: VELENJE, ŠALEK
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2005
Velikost: 83
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €73.000,00

PENTHOUSE JENKOVA
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO: 
2002
Velikost: 70
Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €64.000,00

3 SoBno StantEtova
Lokacija: VELENJE 
STANTETOVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2008
Velikost: 79
Etažnost: 8/8
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €83.000,00

Eno SoBno
Lokacija: VELENJE 
GORIŠKA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 47
Etažnost: 2/5
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

Cena: €55.000,00

3 SoBno GoRIŠKa
Lokacija: GORIŠKA
Zgrajeno: OBNOVLJENO 
2012
Velikost: 76,6
Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €80.000,00 

novoGRanja GoRIŠKa
Lokacija: VELENJE, 
GORIŠKA
Zgrajeno: 2015
Velikost: 74,5
Etažnost: 1/4
Energetska izkaznica: 
razred B2: nad 25 do 
vključno 35 kWh/m2

Cena: €89.000,00

2 SoBno ŠoŠtanj
Lokacija: ŠOŠTANJ 
CENTER
Zgrajeno: 1963
Velikost: 45
Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €45.000,00

3 SoBno DESnI BREG
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2005
Velikost: 89
Etažnost: 1/5
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €87.000,00

1 SoBno GoRIŠKa
Lokacija: GORIŠKA 
VELENJE
Zgrajeno: 1981
Velikost: 47
Etažnost: 2/5
Cena: €55.000,00

3 SoBno GoRIŠKa
Lokacija: VELENJE 
GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 87
Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €69.000,00

HIŠE
HIŠA PESJE
Lokacija: PESJE VELENJE
Zgrajeno: ADAPTIRANA 
2006
Velikost: 213
Velikost parcele: 1373
Etažnost: K+P+N
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

CEna: €199.000,00

VIKEND MALI VRH
Lokacija: MALI VRH, 
ŠMARTNO OB PAKI 
Zgrajeno: OBNOVLJENO 
1988
Velikost: 57
Velikost parcele: 8842
Etažnost: P+N
Energetska izkaznica: 
razred G: od 210 do 300 
in več kWh/m2.
CEna: €55.000,00

HIŠA SLOVENJ GRADEC
Lokacija: SLOVENJ 
GRADEC
Zgrajeno: 2001
Velikost: 210
Velikost parcele: 703
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

CEna: €250.000,00

HIŠA KAVČE
Lokacija: KAVČE
Zgrajeno: 1988
Velikost: 270
Velikost parcele: 1912
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

CEna: €170.000,00

HIŠA PAŠKA VAS
Lokacija: PAŠKA VAS
Zgrajeno: 2005
Velikost: 129
Velikost parcele: 502
Etažnost: P+M
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

CEna: €159.900,00

HIŠA RAVNE
Lokacija: RAVNE PRI 
ŠOŠTANJU
Zgrajeno: 1991
Velikost: 212
Velikost parcele: 1246
Etažnost: K+N+M
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

CEna: €129.000,00

HIŠA NOVOGRADNJA
Lokacija: ŠMARTNO OB 
PAKI
Zgrajeno: 2016
Velikost: 135 -153
Velikost parcele:  
600 - 950
Etažnost: P+1
CEna: €90.000,00

HIŠA KONOVO
Lokacija: KONOVO
Zgrajeno: 2004
Velikost: 225
Velikost parcele: 833
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

CEna: €178.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: FLORJAN 
ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1985
Velikost: 187
Velikost parcele: 970
Etažnost: K+P+1+M
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

CEna: €150.000,00

FLORJAN HIŠA
Lokacija: FLORJAN
Zgrajeno: ADAPTIRANA 
2012
Velikost: 277
Velikost parcele: 584
Etažnost: K+P+N
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

CEna: €139.000,00

HIŠA HRASTOVEC
Lokacija: VELENJE
Zgrajeno: 2014
Velikost: 290
Velikost parcele: 1537
Etažnost: K+N+M
CEna: €99.000,00

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.
TELEFON:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

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


