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UVODNIK

Govoriti o 1. maju pomeni govoriti med drugim tudi o pre-
teklosti, slogi, združevanju, konec koncev o poslušanju drug 
drugega. Prvi maj je nekdaj imel veljavo; imel je velik pomen 
in je dajal ljudem navdih – in to ne samo zaradi prostih dni. 
V prazniku je bilo zajeto tisto preprosto pričakovanje, da 
boš na katerem od prvomajskih srečanj naletel na prijatelja, 
delovnega tovariša, na »kamerada«, kot rečemo pri nas. Ko 
smo v preteklosti pričakovali prvomajske praznike, so bili 
to trenutki pričakovanj. S prijatelji in z rdečim nageljnom 
smo se pogumno udeleževali shodov in srečanj ter se skupaj 
spominjali predvečera tega, za delavce najpomembnejšega 
praznika, ki je potekal ob kresovih, in nazdravljali dnevu, ki 
naj bi prinesel brezskrbnost in lepšo prihodnost. 
Časi so se vse od takrat, ko je prvi maj dobil revolucionarni 
pomen, precej spremenili. Nekoč je bilo za delavca najpo-
membnejše imeti delo, imeti zaslužek in s tem varen kos 
kruha. Žal pa je napočil čas, ki je odnesel blaginjo (vsaj 
nekaterim), čas, ki je prinesel strah, tudi obup in bojazen, 
da jutri služb, dela in kruha ne bo. Ta čas je tu in med nami. 
V preproste ljudi so se že davno naselili strah, tudi obup in 
žalost, iz katerih se poraja veliko vprašanj: Ali bom jutri še 
imel delo? Ali bom jutri še lahko otroku kupil najnujnejše? 
Ali bom jutri s kameradom še lahko pokramljal sproščeno in 
preprosto?
Žal je tudi s tem prvi maj – praznik dela – izgubil veliko. Pa 
vendarle še obstajata volja in prepričanje, da si mora delavski 
razred izboriti vsaj tisto, kar mu pripada, da bo generacija, ki 
prihaja, imela novih moči in upanje za vsak naslednji dan.
Le kdo bi prešteval propadle tovarne, delavnice, male obrti in 
vse, kar je izginilo v pozabo. Le kapital je tisti, ki še kako vlada 
svetu, ljudem in jih ima za novodobne sužnje. S kapitalom 
je mogoče kupovati in izpolnjevati želje, najhuje pa je, da 
se s kapitalom poizkušajo kupovati tudi sreča, zadovoljstvo, 
brezskrbnost in – če želite – tudi mir. 
Uživanje v sadovih hitrega razvoja podjetij se je razblinilo v 
kruti realnosti, kjer danes veliko delavcev joče, drugi pa se 
(ne)upravičeno nasmihajo, saj so zase dobro poskrbeli. Kje je 
odgovornost?  Žal je ne najdemo zlahka, saj se je kapital sku-
paj z oblastnimi strukturami spretno izognil zakonodaji. Tudi 
sindikati se vse prevečkrat rajši ukvarjamo s problemi, kdo 
je boljši od koga, kdo pametnejši od drugega, kdo bo prej in 
bolj ostro opozoril na posamezne primere zlorab ..., namesto 
da bi stopili skupaj, kot se za sindikalno delo spodobi.
Za nami so štiri leta odrekanj, leta, ko je kot strela z jasnega 
kriza udarila tudi med nas. Povsem nepričakovano, nepoj-
mljivo, da bi tudi v našem podjetju lahko ostali brez plačila 
za trdo opravljeno delo. Dogovor med upravo in sindikatom 
SPESS ter Svetom delavcev tako v Premogovniku Velenje kot 

v drugih povezanih družbah pogumno nakazuje, da smo 
skupaj na dobri poti. Usklajevanje med upravo in socialnimi 
partnerji je trajalo nerazumno dolgo in je vnašalo precejšnji 
nemir med zaposlene, ki so se spraševali, kaj bo jutri, koli-
kšna bo plača itd. 
Žal smo se morali tudi letos odpovedati delu svojih, že prido-
bljenih pravic. Kljub vsemu menim, da je sklenjeni dogovor 
v danem trenutku najmanj slaba možnost, s katero si lahko 
zagotovimo stabilno poslovanje ter se med zaposlenimi umi-
rijo strasti. Upam in verjamem, da sta v nas, knapih, še vedno 
tista pregovorna solidarnost in tovarištvo, ki sta zaznamovala 
celotne generacije rudarjev, da smo se sposobni odpovedati 
delčku tistega, kar nam pripada, zato da vsi skupaj lahko še 
vedno živimo človeka  dostojno življenje.
Glede na to, da je za nami izredno zahtevno leto 2015, si v 
prihodnjih dneh dobro odpočijte, pojdite v naravo, uživajte v 
družbi svojih najdražjih.
Želim in upam, da bo 1. maj v naših srcih še naprej ostal 
simbol boja za delavske pravice. Vsem vam, dragi sodelavke 
in sodelavci, upokojenke in upokojenci, ob prazniku dela 
iskreno čestitam in vas vabim na tradicionalno praznovanje 
na Graško Goro.
Srečno!

Simon Lamot, predsednik sindikata SPESS PV

Solidarnost in tovarištvo 
sta zaznamovala generacije 
rudarjev
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Za nami je uspešno prvo 
četrtletje
V jami Premogovnika Velenje v prvem četrtletju letos nismo imeli večjih težav, zato je tudi proizvodnja 
premoga v skladu z našimi pričakovanji in je celo nekoliko nad letnim načrtom. V prvih treh mesecih 
sta bila v proizvodnjo premoga vključena odkopa k. –80/B in k. –80/E, s katerih smo pridobili 895.000 
ton premoga. Še posebej uspešni smo bili v marcu, ko smo proizvedli kar 336.970 ton. Tudi kalorič-
na vrednost našega premoga je bila v tem času zelo dobra; znašala je 11,86 GJ/tono, kar je 5 % nad 
načrtovano.

V prvih treh mesecih letos je odkop 
k. –80/E dajal zelo dobre, celo nad-
povprečne rezultate, nekaj manjših 
težav smo imeli z odkopom k. –80/B. 
Te so se kazale predvsem na zadnji 
tretjini odkopa in v dostavni progi, 
zato s tem odkopom pričakovanih 
rezultatov ne dosegamo povsem. Pri-
čakujemo, da bomo s proizvodnjo na 
odkopu k. –80/E zaključil sredi maja. 
Od sredine maja do sredine julija bo 
tako deloval zgolj odkop k. –80/B, 
zato upamo, da bo proizvodnja na 
tem odkopu potekala brez večjih 
zapletov.

Demontaža in montaži še 
pred poletjem
Pri montažah in demontaži bo maja, 
junija in julija veliko logističnih 
aktivnosti, zato se bomo za uspešno 
izvedbo morali zelo dobro organizi-
rati. V drugi polovici maja in junija 
bomo demontirali odkop k. –80/E, v 
juniju pa začnemo z montažo dveh 
novih odkopov. Odkop k. –80/D bo v 
jami Pesje, odkop CD2 pa v central-
nem delu jame. 

Poleti kar s tremi odkopi 
hkrati
V poletnih mesecih bo proizvodnja 
premoga potekala kar s treh odkopov 
hkrati, zato bomo delovanje posa-
meznih odkopov prilagajali glede 
na stanje in razpoložljive zmožnosti. 
Konec septembra oz. v začetku okto-
bra načrtujemo demontažo odkopa k. 
–80/B, kar pomeni, da bomo oktobra 
in novembra premog vnovič pridobi-
vali z dveh odkopov. Decembra načr-
tujemo še zagon odkopa k. –80/C.

foto: Miran Beškovnik
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Mag. bogdan Makovšek, 
vodja Proizvodnega podro-
čja in glavni tehnični vodja: 
»V Premogovniku Velenje 
zaradi zahtevne odkopne 
fronte tudi letos ne bomo 
imeli kolektivnega dopusta. 
Nekaj večdnevne odsotnosti si 
bomo privoščili le okoli prvega 
maja in ob koncu leta. Ravno 
v času bližajočih se prvomaj-
skih praznikov bomo imeli 
desetdnevni odmor, ki bo 
odlična priložnost, da se čim 
bolj spočijemo ter pripravimo 
na izzive in naloge, ki so pred 
nami. V poletnih mesecih bo 
proizvodnja premoga potekala 
kar s treh odkopov hkrati, zato 
bo še toliko bolj pomembno, 
da letne dopuste in druge 
odsotnosti pravočasno načrtu-
jemo in usklajujemo. Odsto-
panja glede tega bodo možna 
le v izrednih razmerah in v 
primeru višje sile. Želim si, 
da bi proizvodni proces tudi v 
nadaljevanju leta potekal tako, 
kot je v prvih treh mesecih. Pri 
tem pa moramo tudi v bodoče, 
tako kot smo doslej, veliko 
pozornost posvečati varnosti, 
zato moramo dela in naloge 
opraviti predvsem na varen 
način ter v skladu z navodili. 
Zaposlene moramo na vseh 
ravneh dosledno in pravoča-
sno opozarjati na potencialne 
nevarnosti ter druge posebno-
sti in nepravilnosti. Še vedno 
imamo veliko nezgod, ki bi jih 
lahko s preventivnimi ukrepi 
preprečili.«

Letošnji načrt proizvodnje 
premoga v energiji znaša 
37.425 TJ, v tonah pa bo od-
visen od povprečne kalorične 
vrednosti. Pri načrtovani 
kalorični vrednosti 11,31 GJ/
tono bomo potrebovali pribli-
žno 3.309.000 ton premoga.

Pripravska delovišča
Tudi pripravska delovišča so letos 
uspešna. Imamo nekaj dodatnih oz. 
nepredvidenih del, ki jih obvladuje-
mo in urejamo sproti. V jami se še 
vedno pojavljajo sprostitve pritiskov, 
ki nam občasno deformirajo proge, 
zato takšna nepredvidena dela po 
navadi zamaknejo dinamiko izdelave 
jamskih prog in pretesarb. Letos je 
takšnih aktivnosti bistveno manj kot 
lani, zato tudi priprava in izdelava 
nove odkopne fronte poteka v skladu 
s terminskim planom.

Proizvodnja in poraba 
premoga
Naša proizvodnja je vezana predvsem 
na porabo premoga v Termoelektrar-
ni Šoštanj, kjer so imeli nekaj težav 
s pridobivanjem okoljevarstvenega 
dovoljenja za blok 4, zato je v prvih 
treh mesecih letos deloval le blok 6. 
Do začetka aprila so v TEŠ porabili 
dobrih 700.000 ton premoga, kar je 
200.000 ton manj, kot smo ga pri nas 
nakopali. Posledično je tudi deponija 
premoga za 200.000 ton večja, kot je 
bila ob koncu minulega leta. Potem 
ko so v TEŠ pridobili dovoljenje za 
obratovanje bloka 4, lahko občasno 
pričakujemo porabo premoga tudi 
med 13.000 in 14.000 ton dnevno. 
V poletnih mesecih je po navadi 
poraba premoga dosti večja, zato 
pričakujemo, da se bo tudi deponija 
premoga, ki zdaj znaša preko 400.000 
ton, bistveno zmanjšala.

Slobodan Mrkonjić

V poletnih mesecih, ko je poraba premoga po navadi večja, pričakujemo, da se 
bo deponija premoga, ki zdaj znaša preko 400.000 ton, bistveno zmanjšala.

Tudi pripravska delovišča so letos uspešna.

foto: Aleksander Kavčnik

foto: Miran Beškovnik
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Dogovor med Upravo in socialnimi 
partnerji je nadaljevanje ukrepov 
iz minulega leta, ko je bil podpisan 
socialni sporazum, in pomeni iskanje 
skupnih rešitev za uspešno sanacijo 
poslovanja celotne Skupine Premo-
govnik Velenje. Uprava družbe se je 
skupaj s socialnimi partnerji zavezala 
izvajati ukrepe, ki bodo pripomogli k 
znižanju stroškov dela ter izvedbi reor-
ganizacije s spremembo sistematizacije 
delovnih mest. Cilji ukrepov temeljijo 
na spoštovanju pravic vseh zaposlenih 
ter skrbi za socialni razvoj, zagotavl-
janju socialne varnosti in zmanjšanju 
socialnega tveganja za zaposlene.

Dogovor zajema 
naslednje ukrepe:
•	 mesečno izplačevanje stimulacije 

družbe v višini 1 % ob pogoju, da je 
dosežen plan proizvodnje. Ob koncu 
leta se ob pogoju doseganja letnega 
plana proizvodnje ali prodanih do-
datnih količin naredi poračun;

•	 izhodiščni EED znaša v letu 2016 

Dosegli dogovor o 
obvladovanju stroškov dela
4. aprila je bil med Upravo in socialnimi partnerji podpisan dogovor o obvladovanju stroškov dela v 
Skupini Premogovnik Velenje. Dogovor, ki je bil sklenjen za obdobje od 1. aprila do 31. decembra 
2016, velja za vse zaposlene v Skupini PV, za katere veljajo določila Kolektivne pogodbe premogovni-
štva Slovenije.

3,001 evra bruto;
•	 regres za letni dopust se izplača v 

enkratnem enakem znesku do konca 
junija v višini, kot bo izplačan v 
drugih družbah v skupini HSE; 

•	 nagrada ob 3. juliju se izplača v 
skladu s KP PV;

•	 sistem napredovanja kadrov se ne 
obračunava in ne izplačuje;

•	 za obdobje 1-4 se izplača PDPZ v 
celoti, od 1. 5. 2016 do konca leta 
2016 pa se izplačuje PDPZ v višini 
1/2 od odstotka;

•	 od 1. 4. 2016 velja za vse zaposlene v 
PV, HTZ, RGP in PV Invest 39-urni 
tednik;

•	 odsotnosti zaradi darovanja krvi 
z nadomestilom se v letu 2016 ne 
odobri; delodajalec plača en dan 
plačane opravičene odsotnosti z dela 
zgolj pri prvem darovanju krvi;

•	 v letu 2016 se bodo izvedli: revizija 
procesov, predlog reorganizacije s 
spremembo sistematizacije delovnih 
mest, za kar bo Uprava pridobila 
soglasje socialnih partnerjev; 

•	 v letu 2017 se izvede izplačilo zao-
stalih plač za leto 2013 in v letu 2018 
izplačilo zaostalih plač za leto 2012;

•	 v primeru premeščanja zaposlenih 
zaradi reorganizacije hčerinskih 
podjetij se planirana masa plač v 
družbi, kamor se delavci premešča-
jo, ustrezno poveča oziroma se v 
družbi, ki znižuje število zaposlenih, 
ustrezno zmanjša;

•	 skladno s finančnimi zmožnostmi 
družbe bomo težili k izplačilu plač 
pred 18. v mesecu.

Dodatni predlogi, podani s strani vseh 
socialnih partnerjev, bodo predmet 
nadaljnjih pogajanj v tem letu.
Za stabilno poslovanje v letu 2016 so 
poleg doseganja proizvodnje in ciljev, 
ki so zapisani v sklenjenem dogovoru, 
nujni tudi znižanje stroškov materiala 
in storitev, za kar si bomo v celotni 
Skupini Premogovnik Velenje v skladu 
z Načrtom finančnega in poslovnega 
prestrukturiranja prizadevali tudi v 
prihodnje. 

foto: Mrki
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Gostje  so z obiskom Premogovni-
ka Velenje želeli pridobiti čim več 
teoretičnih in praktičnih informacij 
glede vsebine, inštalacije ter stro-
škov vzpostavitve sistemov sledenja 
in monitoringa. V naši jami so si 
ogledali tehnologijo na odkopih – 
predvsem mednarodno priznano Ve-
lenjsko odkopno metodo, pripravska 
delovišča, Wi-Fi sistem v jami, RFID 
brezžični sistem nadzora in jam-
sko črpališče. Obiskali so še Muzej 

Premogovnik Velenje prenaša 
dobro prakso v Turčijo
Sredi marca so bili v Premogovniku Velenje na dvodnevnem izobraževalnem obisku predstavniki tur-
škega ministrstva za delo in socialne zadeve. Namen obiska, ki so se ga poleg predstavnikov iz Turčije 
udeležili še predstavniki Inšpektorata RS za infrastrukturo, je bilo spoznavanje sistemov sledenja in 
monitoringa ljudi v podzemnih rudnikih Evropske unije, predvsem z namenom iskanja poslovnih mo-
delov pri vzpostavljanju turške zakonodaje in standardov s tega področja.

premogovništva Slovenije, ogledali 
pa so si tudi območje rekultivacije in 
deponijsko področje. 
Nad predstavljeno prakso so bili 
gostje navdušeni, zato se nadejamo 

novega sodelovanja v Turčiji, ki je 
za Premogovnik Velenje izjemno 
pomemben zunanji trg.

Slobodan Mrkonjić

Gostje iz Turčije so si v naši jami ogledali tehnologijo na odkopih, pripravska 
delovišča, Wi-Fi sistem v jami, RFID-brezžični sistem nadzora in jamsko črpališče.

Predstavniki turškega ministrstva za delo in socialne zadeve so z obiskom Premo-
govnika Velenje želeli pridobiti čim več teoretičnih in praktičnih informacij.

Mag. ludvik golob, predse-
dnik Uprave Pv: »Po tragič-
nih skupinskih nesrečah, ki 
sta se v letu 2014 zgodili v tur-
ških premogovnikih Soma in 
Ermenek, je tudi v omenjenih 
rudnikih postalo sledenje lju-
di v jami obvezno. Na podlagi 
tega je Evropska komisija v 
okviru programa TAIEX sve-
tovala turškemu ministrstvu 
za delo in socialne zadeve 
obisk Premogovnika Velenje, 
ki je na področju sledenja 
ljudi in opreme v jami eden 
najmodernejših premogovni-
kov v Evropi.« 

foto: Mrki

foto: Mrki
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Bolniški list izda in izpolni zdravnik 
ter je pomemben člen pri obračunu 
plače, saj brez njega izplačilo bolniške 
odsotnosti ni mogoče. Iz njega sta 
razvidna razlog in datum bolniške od-
sotnosti, bolniški list pa je tudi priloga 
k refundaciji ob bolniškem staležu nad 
30 dni bolniške odsotnosti delavca, ob 
spremstvu, negi …

Potrdilo o upravičeni odsotnosti 
od dela oz. bolniški list
Mesečno se v okviru obračuna plač soočamo s problemom nepravočasne dostave potrdil o upravičeni 
odsotnosti od dela oz. (v nadaljevanju) bolniških listov. 

Za dostavo bolniških listov je 
zadolžen izključno vsak posa-
meznik. 

Načeloma poteka dogovor med 
Zdravstvenim domom Velenje in našo 
kurirsko službo. Ob koncu oz. začetku 
naslednjega meseca (do drugega 
delovnega dne) kurirska služba v 
Zdravstvenem domu Velenje prevza-
me bolniške liste. Namen prevzema je 
pomoč bolnikom. Vendar se pri tem 
pojavlja problem, ker vsi zdravniki ne 
oddajo bolniških listov in le-ti osta-
jajo v kartotekah delavcev. Prav tako 
okoliški zdravstveni domovi (Mislinja, 
Žalec …) bolniških listov ne pošiljajo 
po pošti. Posledično delavčev bolni-
ški list ne prispe na obračun plač. V 
kolikor bolniškega lista ne prejmemo, 
delavec nima kritja bolniškega staleža 
in ne more dobiti plačila bolniške 
odsotnosti in to tako dolgo, dokler 
bolniškega lista ne dostavi na obračun 
plač. V kolikor je obračun plač že 
zaključen, ko prejmemo bolniški list, 
se poračun bolniške odsotnosti naredi 
pri naslednji plači. 

Vsak delavec, ki je bolniško 
odsoten oz. je bil bolniško 
odsoten tekom meseca, je do 
2. delovnega dne naslednjega 
meseca dolžan preveriti, ali 
smo na obračunu plač prejeli 
njegov bolniški list. 

Tatjana Strgar, vodja oddelka obraču-
na prejemkov in odbitkov

PODJETJE SMO LJUDJE
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Volitve članov v Svet delavcev 
Premogovnika Velenje

Svet delavcev v trenutni sestavi je funk-
cijo nastopil leta 2012. Že v začetku 
mandata smo si zastavili precej ciljev. 
Nekatere smo realizirali bolj, druge 
manj uspešno. 
Namen razvijanja delavske participa-
cije je v tem, da se zaposleni aktivno 
vključujemo in sodelujemo pri, za nas 
pomembnih odločitvah. Sodelovanje 
delavcev pri upravljanju se uresničuje 
na naslednje načine:
•	 s pravico do pobude in s pravico do 

dogovora na to pobudo;
•	 s pravico do obveščenosti;
•	 s pravico dajanja mnenj in predlogov 

ter pravico do odgovora nanje;
•	 z možnostjo skupnih posvetovanj z 

delodajalcem;
•	 s pravico soodločanja in
•	 s pravico zadržanja odločitev delo-

dajalca.
Eden pomembnejših ciljev v prejšnjem 
mandatu je bil dvigniti raven komu-
niciranja in obveščanja sodelavcev. 
V ta namen smo na pobudo predse-
dnika začeli redno objavljati članke v 
internem glasilu Rudar. Prenovili smo 
Pravila o komuniciranju med upravo, 
sindikatom in svetom delavcev, ki ureja 

26. maja bodo potekale redne volitve članov v svet delavcev Premogovnika Velenje za mandatno obdo-
bje 2016–2020. Naj vas že kar v začetku povabim, da se volitev udeležite, saj je sodelovanje delavcev 
in njihovih predstavnikov pri odločanju za delavce osnova demokratičnega soupravljanja zaposlenih. 
Na takšen način bomo dokazali, da nam ni vseeno, kaj se dogaja s podjetjem in posledično tudi z na-
šimi delovnimi mesti.

način komuniciranja med omenjenimi 
socialnimi partnerji in upravo. 
V letu 2013 smo dobili prostore za delo 
sveta delavcev, ki nam, kljub temu da so 
bolj skromni, zagotavljajo boljše pogoje 
za delo in možnost pristnejšega stika z 
zaposlenimi, saj smo uvedli uradne ure. 
V 4-letnem mandatu smo aktivno 
sodelovali v nadzornem svetu družbe, 
nekaj časa tudi z dvema predstavniko-
ma. Delo v NS je v času, ko je družba v 
težkem finančnem položaju ter pred-
vsem v obdobju finančnega in poslov-
nega prestrukturiranja, zelo odgovorno 
in terja od predstavnikov zaposlenih 
veliko truda in časa. 
Sodelovali smo tudi v skupnem svetu 
delavcev skupine HSE, kjer pa lahko 
z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je 
korporativno upravljanje v skupini na 
precej nizki ravni. V preteklem man-
datu je bil kršen dogovor, sklenjen med 
svetom delavcem HSE in skupnim sve-
tom delavcem skupine HSE, posledično 
pa smo zaposleni v hčerinskih družbah 
izgubili svojega predstavnika v NS HSE.
Svet delavcev v prihajajočem obdobju 
zagotovo čaka še veliko nalog. 
V obravnavi je novi predlog zakona o 

sodelovanju delavcev pri upravljanju. 
Po sprejetju zakona bo potrebno pre-
noviti tudi participacijski dogovor med 
vodstvom podjetja in svetom delavcev, 
ki je bil podpisan že leta 1999.
Po odstopu uprave v letu 2014 smo se 
veliko pogovarjali o možnosti imenova-
nja delavskega direktorja. Za zdaj ga ni-
smo imenovali, je pa to naša zakonska 
pravica in dolžnost, ki pa po mnenju 
sveta delavcev potrebuje konsenz vseh 
socialnih partnerjev v družbi.
Sodelovanje sveta delavcev s sindikati 
je ključnega pomena za zagotavljanje 
pravic zaposlenih. Naloge sveta delav-
cev se sicer v precejšnji meri razlikujejo 
od nalog in pristojnosti sindikata, 
vendar je delo z roko v roki bistveno za 
vse zaposlene. S sindikatom SPESS je 
sodelovanje utečeno že od ustanovitve 
sveta delavcev v letu 1996, novoustano-
vljenemu sindikatu SDRES pa smo tudi 
ponudilo roko sodelovanja, vendar si 
sodelovanje, žal, nekateri predstavljajo 
le enostransko. Medtem ko smo mi 
redno vabili predsednika SDRES-PV 
na naše seje, z nasprotne strani takšnih 
vabil nismo dobivali. Pa vendarle smo 
naredili začetni korak, naloga nasle-
dnjega mandata pa je to sodelovanje še 
izboljšati. 
Za nami so štiri leta napornega in tudi 
precej stresnega dela. Resnično upam, 
da bo delo v naslednjem mandatu sveta 
delavcev potekalo v manj razburka-
nem tempu in se bodo člani lahko 
posvetili tudi stvarem, za katere si v 
tem mandatu nismo mogli vzeti dovolj 
časa, ter bodo tako še izboljšali položaj 
zaposlenih v podjetju. Še enkrat bi 
želel izpostaviti, da to lahko storimo 
samo vsi zaposleni skupaj, s skupnimi 
močmi, ter s tvornim sodelovanjem s 
sindikati.
Srečno!

Bojan Brcar
foto: Miran Beškovnik
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Priznanje za Jamsko reševalno 
službo
V okviru svetovnega dneva Civilne zaščite  je na osrednji slovesnosti, ki je 1. marca letos potekala na 
Brdu pri Kranju, mag. Bogdan Makovšek kot vodja Jamske reševalne službe Premogovnika Velenje pre-
jel Srebrni znak Civilne zaščite za posebne zasluge in izjemen prispevek k razvoju ter krepitvi varnosti 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V Premogovniku Velenje že od leta 1907 deluje Jamska re-
ševalna služba, ki je sestavljena iz Jamske reševalne postaje 
in Jamske reševalne čete. Naši reševalci so v preteklosti 
poleg akcij, ki so jih izvedli v Premogovniku Velenje, kar 
nekajkrat posredovali tudi zunaj matične družbe. Pomaga-
li so v drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih tako v 
Sloveniji kot v tujini. Vseskozi pa so steber varnosti v Pre-
mogovniku Velenje. To so najbolj usposobljeni sodelavci, 
ki kot aktivni jamski reševalci opravljajo najbolj zahtevna 
dela v zaplinjenih atmosferah.
Premogovnik Velenje ima z Upravo Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje že od leta 1995 sklenjeno pogodbo za 
opravljanje različnih nalog v primeru rudniških in drugih 
naravnih nesreč. Reševalci Premogovnika Velenje bi v 
takšnih primerih izvajali dela predvsem z izolacijskimi 
reševalnimi dihalnimi aparati. V ta namen imamo pripra-
vljeno vrhunsko usposobljeno enoto. 
Naši reševalci se redno usposabljajo in svojo fizično 
pripravljenost vzdržujejo skozi vse leto. Dvanajst jih je 
usposobljenih tudi za helikopterski prevoz, zato lahko v 
morebitnih akcijah na področju celotne Slovenije še hitre-
je posredujejo. 

Slobodan Mrkonjić

Mag. bogdan Makovšek: »To je priznanje za 
celotno Reševalno službo Premogovnika Velenje 
in je nagrada za naše dosedanje delo na področju 
zaščite in reševanja. Ta znak je zahvala in prizna-
nje za vse, ki se v Jamski reševalni službi vseskozi 
usposabljamo in smo pripravljeni tudi v ekstre-
mnih razmerah opravljati najtežja dela ter ob tem 
reševati življenja in premoženje.«

Reševalna vaja v Premogovniku Velenje (foto: Aleksander Kavčnik)
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Čemu naj se torej učimo? Veliko 
razlogov za to bi lahko našteli, eden 
od pomembnejših je zagotovo ta, 
da smo tako pri delu in v življenju 
bolj produktivni. Produktivnost je v 
teh, ne prav prijaznih časih, ena bolj 
pogosto uporabljenih izjav. Lahko 
nakopljete (še) več, lahko delate (še) 
hitreje, bolje, bolj varno  …?  Morda 
lahko, morda le za malenkost, morda 
pa ne. Velike in prave preboje veliko 
lažje dosežemo z znanjem, ki se je 
povezalo z izkušnjami in znanjem, ki 
smo ga znali in želeli deliti z drugimi. 
Za učenje in posledično znanje se 
mora ujeti v sinergijo kar nekaj pogo-
jev; o tem morda v katerem drugem 
prispevku. Eden od osnovnih pogojev 
za uspešnost pri učenju je prav goto-
vo naša lastna volja in zavedanje, da 
se pred leti pridobljeno znanje stara 
in ga je nujno potrebno obnavljati. 
Ste vedeli, da je dokazano, da znanje 
zastara v treh do petih letih, na 
nekaterih področjih še bistveno prej. 
Nekje sem zasledila podatek, da je v 
enem samem izvodu revije Times več 
informacij, kot jih je prejel posame-

Seminar za nadzorno-tehnično 
osebje Premogovnika Velenje
Saj poznate tole, nekoliko hudomušno razlago o (ne)potrebnosti učenja: Več se učim – več znam. Več 
znam – več pozabim. Več pozabim – manj znam.

znik, ki je živel v 17. stoletju, v vsem 
svojem življenju. 
Informacije sicer niso znanje, so pa za 
védenje in vedenje  (v obeh pomenih 
besede) nujno potrebne. Pridobivanju 
informacij za osvežitev in dopolni-
tev temeljnih znanj je bil namenjen 
tudi letošnji seminar za nadzorno in 
tehnično osebje. Potekal je v Zeleni 
dvorani in udeležilo se ga je 189 nad-
zornikov in poslovodij. 

Predavatelji so jim s temami: vizija 
in strategija SPV, načrt proizvodnje, 
naloge nadzornika, poročilo in 
problematika varnosti in zdravja pri 
delu, obvladovanje bolniške odso-
tnosti, prva pomoč na delovnem 
mestu, poznavanje in varna uporaba 
kemikalij, ukrepi in aktivnosti pri 
obvladovanju stebrnih udarov … vsaj 
nekoliko olajšali pripravo na redno 
letno preverjanje znanja.

Majda Lampret

Po predavanjih oz. seminarjih v Zeleni dvorani PV so sledila redna letna preverjanja znanja.

foto: Mrki

foto: Mrki
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V Elektroremontu HTZ 
obnovili Ex-certifikata
Hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje HTZ Velenje je v marcu uspešno obnovilo certifikata SIQ Ex 
in IECEx o usposobljenosti za servis in popravila elektro Ex-opreme (oprema za obratovanje v eksplo-
zijsko ogroženih prostorih).

V postopku presoje, ki jo je izvajal Slovenski institut za ka-
kovost in meroslovje SIQ, je bilo vključenih 29 sodelavcev 
Elektroremonta. Uspešno pridobljeni Certifikat o uspo-
sobljenosti za servisiranje in popravila Ex-opreme SIQ Ex 
U.16009 velja tri leta in ga bo treba obnoviti najkasneje do 
30. marca 2019.
V sklopu tega je bila uspešno opravljena tudi obdobna 
presoja delavnice Elektroremonta za Popravila in servi-
siranje Ex-opreme skladno z IECEx-shemo in mednaro-
dnim standardom IEC 60079-19. Namen takšne sheme 

je olajšati mednarodno trgovino z opremo za potencialno 
eksplozivne atmosfere (Ex-opreme) in druge storitve s 
tega področja. To poteka s priznavanjem poročil o preiz-
kusih in presojah med njenimi članicami z vsega sveta.
Področje protieksplozijske zaščite v Sloveniji obravnava 
Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur. list RS, št. 102/00 
in 91/02, 18/08 in 1/11). Pravilnik je usklajen z ATEX-di-
rektivo, ki velja za vse članice Evropske unije in je znotraj 
EU obvezna.

foto: Mrki
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rekreACijA po iZBiri

bazenske storItve (kopanje, savne, masaže) storItev PoPUst

TERME TOPOLŠICA bazen, savna 40 %

ZDRAVILIŠČE THERMANA LAŠKO bazen, savna 50 %

TERME UNITUR ZREČE-ROGLA bazen, savna 50 %

TERME OLIMIA bazen, savna 50 %

TERME DOBRNA bazen, savna 50 %

TERME ROGAŠKA bazen, savna 50 %

TERME PTUJ bazen, savna 50 %

TERME 3000 bazen, savna 40 %

ŠRZ Rdeča dvorana bazen, savna 50 %

Športni in Wellness center GALACTICA bazen, savna (do 30. aprila) 50 %

FItnes, IgrIšČa ... storItev PoPUst

Športni center Jezero Velenje (košarka, odbojka) igrišča 20 %

Športni center Jezero Velenje fitnes (do 30. aprila) 50 %

Fitnes klub Skala fitnes (do 30. aprila) 50 %

FIT AM d. o. o. Velenje fitnes (do 30. aprila) 50 %

Športni in Wellness center GALACTICA fitnes (do 30. aprila) 50 %

subvencionirane cene – tenIs nalePke, sMUČarske karte, vstoPnICe

Smučarske karte Golte, Rogla, Kope

Tenis nalepke Cota, Samo, AS Inženiring Velenje

Vstopnice RK Gorenje, NK Rudar, atletika, različne športne in zabavne prireditve

Člani športnega društva SPV imajo pri storitvah od 8 % do 50 % popusta
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oStAle ugodnoSti

PonUdnIk storItev PoPUst
Plesna šola »SONČNI ŽAREK« in 
»MASAŽNI SALON«, Šaleška 19, Velenje na vse plesne in masažne storitve 20 %

HERVIS  Velenje popust pri nakupu nad 40 € 8 %

TOM SKI SERVIS, Cesta II/26, Velenje servis smuči in koles; prodaja športne 
opreme in koles 10–30 %

Trgovina HUMMEL v Mercator centru 
Velenje (popust na gotovino 12 %) 10–12 %

A. M. Miklavc, d. o. o. Tehnični pregledi, avtopralnica v 
Mozirju 10 %

INTERSPORT Velenje (ob nedeljah 20 %) 10–20 %

Športna trgovina NK RUDAR športna oprema 20 %

Solne terapije, Irma Furst Lah, Velenje 50 % popust za odrasle; 20 % za otroke 20–50 %

Vasacor, družba za storitve v zdravstvu, d. o. 
o., Subotiška 12 Velenje

25 % popust na vse storitve Kardio 
wellnessa; 15 % popust na nakup preh-
ranskega dopolnila; 10 % popust na 
storitve kardiološke ambulante

10–25 %

RTC Golte
50 % popust za vstop v Wellness; 10 % 
popust za bivanje v hotelu Golte, 10 % 
popust na masaže v hotelu Golte

10–50 %
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AkCije ŠportnegA druŠtvA
Aktivni oddihi
•	 Kranjska Gora /maj, december/
•	 Prvomajski oddih na morju /april, maj/
•	 Družinski aktivni oddih /avgust/
•	 Organizirani pohodi /po urniku Planinske sekcije Premogovnika Velenje/

tečAjI
•	 Smučanje, deskanje /februar, december/
•	 Plesni tečaj /februar, oktober/
•	 Konjeniški tečaj /maj–oktober/
•	 Plavalni tečaj /marec, oktober/
•	 Tenis tečaj /april, november/
•	 Tenis tečaj za otroke – počitniški /julij, avgust/
•	 Golf tečaj /maj, junij/

turnirji
•	 Tenis turnir – dvojice /februar, november/
•	 Tenis turnir – posamezno /julij, september/
•	 Golf turnir /maj, oktober/
•	 Turnir v odbojki na mivki /avgust/
•	 Turnir v košarki – trojke /avgust/

enodnevne AkCije
•	 Športni dan na smučeh /december, marec/
•	 Kolesarska transverzala /maj–oktober/
•	 Hoja na 2 km /maj, september/
•	 Vožnja z gokarti /april, september/
•	 Enodnevno smučanje tujina /februar/
•	 Športne igre /junij/
•	 Barbarin tek /december/
•	 Zaključni ples /december/

preventivA ZA ZApoSlene
•	 Preventivni program – zimska sezona /januar, februar, november, december/
•	 Bazen Velenje, Terme Topolšica, Bela dvorana
•	 Preventivni oddih – letna sezona /junij, september/
•	 Terme Vivat  – preventivni oddih 
•	 Terme – medicinski preventivni oddih /maj, junij, september, oktober/

rekreACijA in tekmovAnjA ZA ZApoSlene
•	 Rekreacija v  telovadnicah – razpored objavljen /oktober–april/
•	 Športni center Jezero – koriščenje igrišč /maj–september/
•	 Tekmovanja med obrati – po predhodnih razpisih
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Branko Kotnik
»Bodi vesel in glej z optimizmom naprej!«
Naš tokratni sogovornik Branko Kotnik zase pravi, da je komunikativen, pošten in delaven; s tem 
pa se strinja tudi velika večina njegovih sodelavcev. Kolektivu Premogovnika Velenje se je pridružil 
pred 26 leti. Kot elektrotehnik je vseskozi zaposlen v obratu Jamske elektroslužbe, kjer je vodja 
skupine elektromontaže. Poleg vsakdanjih delovnih obveznosti je zelo dejaven tudi pri številnih 
prostočasnih aktivnostih – predvsem športnih – saj je šport sestavni del njegovega življenja. Veliko 
časa preživi tudi s svojo družino, ki je zanj, kot pravi, bistvo vsega, za kar živi.

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Na otroštvo imam lepe spomine. Kljub 
temu da sem moral že v zgodnji mla-
dosti poprijeti za različna dela, sem 
ugotovil, da pri se delu lahko veliko 
naučiš. Mladost sem preživljal v časih, 
ko še ni bilo računalnikov in smo se 
otroci igrali predvsem zunaj v naravi. 
Tako doma kot tudi v šoli sem ušpičil 
marsikatero vragolijo, vendar nikoli 
ničesar takega, da bi se moral tega 
sramovati. Otroci smo se v tistih časih 
po šoli veliko družili, česar danes sko-

raj ne vidiš več. Igrali smo se različne 
igre, kot so skrivalnice, vožnja s sanmi, 
veliko smo kolesarili in tudi vojskovali 
smo se (Indijanci proti kavbojcem, 
partizani proti Nemcem …).
 kakšen učenec ste bili?
Kot otrok sem bil zelo živahen, 
razigran, nagajiv, vendar vedno 
pripravljen sodelovati pri različnih 
dejavnostih. V šoli sem bil referent za 
kmetijstvo, igral sem v dramski skupi-
ni in pel v pevskem zboru. Pri pouku 
pa sem dosegal povprečne rezultate. 
 kakšen poklic ste si želeli pri 

desetih letih?
Že v mladosti sem izbral poklic 
elektrikarja, ki ga opravljam še danes. 
To sem spoznal ob poizkusu priklo-
pa žic v vtičnico, ki sem jih držal z 
rokami. Pri tem me je močno streslo 
in takoj sem vedel, da bo to moje delo 
v prihodnosti.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku Ve-
lenje v Jamski elektroslužbi, kjer sem 
vodja skupine elektromontaže. V za-
dnjem času pa tudi nabavljam material 
in orodja za sodelavce. 

Na stadionu Camp Nou v Barceloni

NA OBISKU
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 kako bi predstavili svoje podjetje 
v nekaj stavkih?
V Premogovniku Velenje sem zapo-
slen že več kot 26 let. Zavedam se, da 
mi je podjetje dalo veliko možnosti in 
priložnosti ter mi omogočilo zaslu-
žek in osebni razvoj, ki ga še vedno 
nadgrajujem. Prav tako se zavedam, 
da sem tudi jaz po svojih najboljših 
močeh prispeval k razvoju in napred-
ku podjetja. V Premogovniku Velenje 
preživim zelo veliko svojega časa, zato 
so zame zelo pomembni tudi dobri 
medsebojni odnosi med sodelavci. 
 na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo?
Delovne obveznosti so pomemben 
del mojega vsakdana, zato na delo 
odhajam sproščen, motiviran, saj ga 
opravljam z veseljem in z željo po čim 
manj stresnih situacijah. Vse to pa 
pogojuje tudi moj prosti čas. 
 na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Pri svojem delu se najbolj in predvsem 
najprej zanesem nase, a ker je moje 
delo timsko, so ključnega pomena tudi 
ožji sodelavci. Kot sem že omenil, so 
pri mojem delu zelo pomembni dobri 
medsebojni odnosi, zaupanje in zdra-
va komunikacija. Prepričan sem, da 
je delo brez vseh naštetih dejavnikov 
nemogoče dobro opravljati.
 kaj najraje počnete v prostem času?
Prosti čas zelo rad preživim z druži-
no. Vsi v družini smo zelo aktivni, 
predvsem pri športu. Hčerki podpi-
ram pri odbojki, sam pa rad kolesarim 
in osvajam različne vrhove Pohorja, 
Uršlje gore, Paškega Kozjaka, veliko 
hodim v naravo, smučam, potujem ... 
Kot »popolna« družina imamo tudi 
petega družinskega člana, psa Bolta, 
zlatega prinašalca, kateremu vsak dan 
namenimo dosti časa.
 kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni?
Največ mi pomeni moja družina, ki je 
bistvo vsega, za kar živim. Družina me 
ves čas podpira in mi stoji ob strani 
ter mi pomaga premagovati ovire 
in težave, ki so sestavni del mojega 
življenja. Na svojo družino kot tudi na 
vse prijatelje sem zelo ponosen.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografiji je moja družina, žena 
Silva in hčerki Neža in Nina. 
 kje bi živeli, če bi se vam izpolni-
le sanje?

Živel bi točno tu, kjer že živim zdaj, v 
Mislinji – čeprav obnavljamo majhno 
hiško v Paki pri Velenju. Rad bi si 
ogledal marsikateri kraj na svetu, mor-
da predvsem zato, da bi se potem lažje 
spomnil, kako lepo je doma.
 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?
Zelo rad se rekreiram, predvsem z 
igranjem košarke. Na belih strminah 
me lahko srečate na bordu, saj se kot 
otrok nisem imel možnosti naučiti 
smučati. Rad si ogledam tudi kakšno 
kulturno prireditev, koncert ali stand-
-up komedijo. 

 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Komunikativnost, poštenost in 
delavnost. 
 kaj bi spremenili pri sebi?
Menim, da se mi ni treba spreminjati. 
Kot najbrž marsikdo imam tudi jaz 
slabe lastnosti, za katere pa najbolje 
vedo tisti, ki me na moji življenjski 
poti vseskozi spremljajo.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
»Bodi vesel in glej z optimizmom na-
prej!« Najbolj pomembno se mi zdi, da 
smo zadovoljni s tem, kar imamo.

Slobodan Mrkonjić

Na najvišjem slovenskem vrhu

Brankova družina

S popotovanja po Floridi
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Predor Karavanke je bil zgrajen kot 
enocevni dvopasovni predor, zaradi 
česar predstavlja ozko grlo v vsee-
vropskem prometnem koridorju. 
Na podlagi direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o minimalnih 
varnostnih zahtevah za predore na 
vseevropskem cestnem omrežju sta 
Slovenija in Avstrija sklenili sode-
lovanje pri izgradnji nove vzhodne 
predorske cevi in sanaciji obstoječe 
zahodne predorske cevi do leta 2019.
Kljub obsežni geološki dokumenta-
ciji in že zgrajeni zahodni predorski 
cevi se je izkazalo pomanjkljivo 

RGP izvaja obsežna 
podzemna vrtalna dela v 
predoru Karavanke
Družba RGP kot nominirani podizvajalec konzorcija IRGO/CVP/ELEAiC izvaja vrtalna dela v najdalj-
šem slovenskem predoru Karavanke. Pri projektu sodeluje tudi Premogovnik Velenje, saj so v RGP 
zaradi zahtevnosti del nekaj opreme in znanje poiskali ravno v matičnem podjetju.

Še posebej zanimiva je geologija Karavank, ki so nastale v alpidski 
orogenezi. Na njihov razvoj pomembno vplivajo številni geološki do-
godki, kot je delovanje evropske in jadranske tektonske plošče ter zasuk 
slednje v smeri proti urinemu kazalcu. To je vzdolž prelomne cone peri-
adriatskega lineamenta povzročilo bočno zamikanje severnega prelo-
mnega krila do 250 km daleč proti vzhodu in nastanek divergentnega 
sistema narivov (flower structure) prečno na periadriatski šiv. 

poznavanje geotehničnih parametrov, 
pomembnih za nadaljnje izračune 
pri fazi projektiranja. Namen izvedbe 
geoloških, geotehničnih in hidrogeo-
loških del ter vrtalnih del je pridobiti 
bolj natančne podatke o razmerah 

(stanje hribinske mase) v območju 
vzhodne predorske cevi. Tako bo 
za omenjeno definiranje hribinskih 
razmer treba izvesti štirinajstih 
horizontalnih strukturnih vrtin v 
skupni dolžini 1.400 metrov, katere 

Vrtalna dela v predoru Karavanke (foto: Tadej Vodušek)
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bodo spremljale različne preiskave 
in meritve v vrtinah. Prav posebna 
pozornost pa bo namenjena odvzemu 
intaktnih vzorcev in izvedbi ustreznih 
geotehničnih, mineraloških in pale-
ontoloških laboratorijskih preiskav.
Lokacije vrtanja, ki potekajo v prelo-
mnih conah različnih geoloških plasti 
v obstoječi predorski cevi, so predvi-
dene v obstoječih slepih podzemnih 
objektih – obstoječih delno zgrajenih 
pohodnih prednikih (tip GQ) in 
obračališču PBN2 (t. i. Cankar), ki ga 
sestavljata dva povozna prednika (tip 
FQ) in del druge predorske cevi, do-
končan v osnovni podgradnji. Smeri 
(azimuti) vrtanja so različni, in sicer 
prečno na predvideno predorsko cev 
kot tudi vzporedno z novo predorsko 
cevjo. Naklon vrtin je 5 stopinj nav-
zdol glede na horizontalo. Dolžina 
vrtin je različna, in sicer od 40 do 170 
metrov. Globini vrtanja je prilagojen 
tudi premer vrtanja, ki je predviden 
do globine 6 metrov s premerom 143 
mm, nadalje pa 131 mm in 101 mm. 
Vsa vrtalna dela se izvajajo z vrtal-
nimi garniturami DIAMEC 262, 
DIAMEC U6 in DVG U-300. Vrtanje 
je rotacijsko. Ker se vrtalna dela 
pretežno izvajajo v območju vodo-
nosnikov, izpiranje poteka v zaprtem 

sistemu. Pretežni del vrtanja poteka z 
dvostenskim jedrnikom. Na obmo-
čju, kjer je zahtevnost vrtalnih del 
velikega pomena za odvzem intaknih 
vzorcev in v območju posebnih geo-
loških pogojev, pa to poteka s trosten-
skim jedrnikom ter z dvostenskim 
jedrnikom z notranjo deljivo cevjo. 
V času vrtanja se izvaja tudi veliko 
število in-situ meritev, pri katerih 
sodeluje celotna vrtalna ekipa, katero 
sestavljajo vrtalec in dva pomočnika 
vrtalcev. 

Vrtalna dela v predoru Karavanke iz-
vaja 18-članska vrtalna ekipa iz RGP, 
kateri je v veliko pomoč tudi 3-član-
ska ekipa inštruktorjev vrtalcev, 
zaposlenih v Premogovniku Velenje. 
Vrtalna dela bomo izvajali do sredine 
leta 2016. 
Pridobljena referenca takšnih vr-
talnih del pa bo imela velik pomen 
pri projektih, ki jih bomo v Sloveniji 
izvajali v prihodnjih letih.

Tadej Vodušek in 
Miran Hudournik

Montaža ventilatorja (foto: Tadej Vodušek)

Jedra vrtine KN6 (foto: Tadej Vodušek)
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Z vami že več kot 20 let
Pred dobrima dvema desetletjema je v centru Velenja, takrat še v okviru Premogovnika Velenje, 
začela delovati fotokopirnica, iz katere je do danes nastal sodoben in s ponudbo izjemno bogat 
StudioHTZ, ki od leta 2000 deluje in se razvija v okviru hčerinske družbe HTZ. Prijaznost, marlji-
vost in predanost delu so njihov recept za uspeh. Skozi leta so pridobili veliko izkušenj in referenc, 
zato njihova ponudba danes obsega najboljšo kombinacijo številnih sorodnih dejavnosti. 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Osnovni koncept StudiaHTZ je delo s 
papirjem, ki zajema storitve kopira-
nja, plotanja, tiskanja, oblikovanja, 
razreza in drugih tehnično-tehnolo-
ških obdelav; izvajajo pa tudi prenos 
vsebine iz papirja v elektronsko 
obliko (CD/DVD, mikrofilm).

Fotokopiranje
V okviru StudiaHTZ deluje največja 
in najhitrejša kopirnica v sredi-
šču Velenja, ki se nahaja v pritličju 
Steklene direkcije na Rudarski 6. Na 
najsodobnejših strojih Kyocera in 
Minolta izvajajo črnobelo ali barvno 
fotokopiranje do formata A0. Na 
veliko zadovoljstvo strank se nji-
hova ponudba odraža predvsem v 
konkurenčnih cenah in kakovostno 
opravljenih storitvah, kot so: 
•	 kopiranje (črnobelo, barvno),
•	 kopiranje načrtov (barvno in čr-

nobelo do formata A0), zlaganje in 
skeniranje,

•	 tiskanje maloserijskih naklad (letna 

poročila, vizitke, dopisne liste, 
kuverte, mape, zgibanke, vabila, 
letake …).

•	 vezava dokumentov (spiralno, 
toplotno).

Knjigovezništvo
Za vse prihodnje diplomante, magi-
stre, raziskovalce in doktorje znanosti 
izvajajo vezave nalog v usnje ali skaj 
različnih barv in s potiskom. Z vese-
ljem pa ustrežejo tudi željam, ki so 
povsem po meri naročnika.

Tisk in produkcija 
komunikacijskih sredstev
Za vsa tržno naravnana podjetja 
je zelo pomembno pravilno tržno 
komuniciranje. Večji del dejavnosti 
StudiaHTZ je osredotočenih na pro-
dukcijo komunikacijskih sredstev, saj 
se z njimi ukvarjajo že vse od začetka 
delovanja podjetja. Veliko pozornosti 
posvečajo usposabljanju zaposle-
nih in posodabljanju tehnologije. 

Ponujajo široko paleto proizvodov, 
namenjenih promociji oz. pospeševa-
nju prodaje ali opremljanju prostorov, 
kot so:
•	 tiskanje večjih formatov na različne 

medije,
•	 razrez iz folije in izdelava nalepk,
•	 kaširanje na razne podlage,
•	 laminiranje večjih formatov,
•	 ALU-uokvirjanje,
•	 izdelavo označevalnih in reklamnih 

tabel,
•	 izdelavo reklamnih transparentov iz 

PVC-platna ali mesha,
•	 izdelavo zastav in drogov za zastave,  
•	 tampotisk (kemični svinčniki, vži-

galniki, obeski, odpirači, rokovniki),
•	 tisk na tekstil (kape, majice, jakne, 

torbe …),
•	 izdelavo žigov oz. štampiljk,
•	 mobilni marketing, tekstil in po-

slovno promocijski artikli,
•	 grafično opremljanje vozil, trgovin, 

delovišč.
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E- hramba
V StudiuHTZ ponujajo kakovostno in sodobno rešitev 
hrambe arhiva v elektronski obliki. Z elektronskim arhivi-
ranjem poslovno-tehnične dokumentacije lahko občutno 
zmanjšate stroške poslovanja ter učinkovito in transparen-
tno dostopate do podatkov.
K razbremenitvi arhivskih prostorov in pospešitvi proce-
sov je veliko prispevala slovenska zakonodaja s področja 
elektronskega poslovanja, ki je med naprednejšimi v Evro-
pi. Z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (ZVDAGA) je dovoljeno vso papirno 
dokumentacijo uničiti, v kolikor je ta ustrezno pretvor-
jena v elektronsko obliko. Elektronski dokument je dobil 
pravno in sodno veljavo.
S prevzemom poslovno-tehnične dokumentacije, skeni-
ranjem in z arhiviranjem na digitalne medije oz. mikro-
filme v StudiuHTZ strokovno poskrbijo za hrambo vaše 
dokumentacije. Na ta način so dokumenti hranjeni trajno 
in zanesljivo, stroški poslovanja pa se zmanjšajo. Poskrbijo 

tudi za uničenje papirne dokumentacije, vaš E-arhiv pa 
ustrezno hranijo (skladiščijo). 
Glavne prednosti digitalizacije dokumentov:
•	 manjša potreba po dodatnem arhivskem prostoru,
•	 manjša količina potrebnega papirja,
•	 krajši čas dostopa do pomembnih informacij,
•	 večja poslovna učinkovitost.

Pe rudarska 6, 3320 velenje, 
Telefon: 03 898 21 88, 03 898 21 77 
E-pošta: kopirnicahtz@rlv.si 
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00

Pe Cesta simona blatnika 16, 3320 velenje 
Telefon: 03 898 4032, 03 898 21 52 
E-pošta: narocila.studiohtz@rlv.si
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00
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Spomladansko glasbeno 
popotovanje
16. aprila je bil na sporedu še zadnji koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje v jubilej-
ni, deseti sezoni abonmajskega cikla. Godbenikom sta se na Spomladanskem koncertu v velenjski 
glasbeni šoli pridružili odlični solistki – vokalistka Sergeja Sagadin in flavtistka Neva Berke. Orke-
ster je pod taktirko Matjaža Emeršiča poslušalce popeljal na zanimivo glasbeno potovanje.

Spomladanski koncert se je začel z 
Rossinijevo uverturo Seviljski brivec, 
ki še danes velja za eno najprilju-
bljenejših in najpogosteje izvajanih 
komičnih oper, saj za skladatelja velja 
izreden naraven dar za glasbeno gle-
dališče. Ritmično razgibana glasba, 
prepletena z iskrivim humorjem, je 
kot nalašč za vznemirljive pustolo-
vščine prebrisanega brivca Figara. 
Ta svoje usluge ponudi obupanemu 
grofu, ki želi osvojiti srce privlačne 
dame. V drugi skladbi je zazvenel 
irski napev avstralsko-ameriškega 
skladatelja Percya Greingerja. 
V Privškovi skladbi Zato sem noro 

te ljubila se je predstavila vokalistka 
sergeja sagadin. Gre za eno najlep-
ših balad vseh časov, katere refren 
pravi »enkrat vse mine, tudi nora 
ljubezen.« Od ljubezni med žensko 
in moškim je zvok flavtistke neve 
berke poslušalce ponesel k ljubezni 
do Primorske. 
Tri pripovedi – Kras, Lady Primorka 
in Čas trgatve – so del avtorske sklad-
be Marka Mozetiča. »Poletni dan, ki 
je mogoče že minil in mogoče šele 
pride« je bil del naslednje skladbe, ki 
jo je Jani Golob ustvaril za slovenski 
mladinski film iz leta 1985 Poletje v 
školjki. V skladbi Prisluhni školjki je 

ponovno zazvenel glas vokalistke Ser-
geje Sagadin, ki je zapela tudi v sklad-
bi, ki je sledila. Njen avtor je brazilski 
skladatelj, pianist in kitarist Antonio 
Carlos Jobim. Glasbeni Wave oz. v 
prevodu val je  poslušalce odnesel do 
čudovite melodije Johna Mackeya. 
Zadnja skladba koncertnega večera 
je bila Aurora awakes, ki simbolizira 
prihod svetlobe. 
Že zdaj pa vas člani orkestra vabijo, 
da jim prisluhnete tudi v prihodnji, 
enajsti abonmajski sezoni, ko bodo 
pripravili nove melodije.

Metka Marić
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Za člane Kluba upokojencev Premogovnika Velenje, 
ki so bili ob upokojitvi člani Sindikata, bo vpis za 
letovanja v sindikalnih apartmajih v sredo, 18. maja, 
od 9. do 11. ure v pisarni Kluba upokojencev na 
Stekleni direkciji (Rudarska 6, Velenje).

Izredna seja svetov občin Šaleške doline
V Kulturnem domu v Šoštanju je 23. marca potekala izredna seja svetov občin Šaleške 
doline, na kateri so razpravljali o razmerah v Termoelektrarni Šoštanj in Premogovni-
ku Velenje. Na sejo so bili vabljeni tudi predstavniki Slovenskega državnega holdinga, 
Holdinga slovenske elektrarne ter vodstvi Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika 
Velenje, a se je razen direktorja direktorata za energijo Danijela Levičarja in predsedni-
ka Uprave PV mag. Ludvika Goloba drugi niso udeležili.

Člani občinskih svetov Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki so na seji sprejeli sklep, da morajo vodstva 
Premogovnika Velenje, Teša in Holdinga Slovenske elektrarne skupaj z državo ter SDH omogočiti zanesljivo 
oskrbo z električno energijo iz šaleškega bazena.

Novo vodstvo Kluba 
upokojencev PV

Dosedanjemu vodstvu in predsedniku kluba Pavlu Župev-
cu so potrdili razrešnico, imenovali pa so novo vodstvo 
in nova delovna telesa. Za novega predsednika Kluba 
upokojencev Skupine Premogovnika Velenje so soglasno 
potrdili Toma Lipnika. 

Novemu predsedniku in novemu vodstvu čestitamo!

Tomo Lipnik, novi predsednik Kluba 
upokojencev PV (foto: Mrki)

V Domu kulture Velenje je potekal Občni zbor Kluba upokojencev, na katerem so 
imenovali novo vodstvo in novega predsednika kluba. (foto: Mrki)

23. marca je v Domu kulture Velenje potekal Občni zbor Kluba upokojencev, na katerem so pred-
stavili delovanje kluba v minulem letu in načrte za letos. 

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE
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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
2 SOBNO DOBRNA
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: 1962
Velikost: 64
Etažnost: 2/3
Energetska izkaznica: razred 
E: od 105 do vključno 150 
kWh/m2

Cena: €65.000,00

4 SOBNO KERSNIKOVA
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2006
Velikost: 109
Etažnost: 11/13
Energetska izkaznica: razred 
D: od 60 do vključno 105 
kWh/m2

Cena: €95.000,00

STANOVANJA RAVNE
Lokacija: RAVNE PRI 
ŠOŠTANJU
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2012
Velikost: 44 -88
Etažnost: K+P+N+M
Cena: €41.000,00

1,5 SOBNO DESNI BREG
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2014
Velikost: 38
Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica: razred 
D: od 60 do vključno 105 
kWh/m2

Cena: €49.000,00

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 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: 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: €68.000,00

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

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

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

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: €48.000,00

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 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 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

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

4 SOBNO TOPOLŠICA
Lokacija: TOPOLŠICA
Zgrajeno: 1992
Velikost: 95
Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica: razred 
D: od 60 do vključno 105 
kWh/m2

Cena: €79.000,00

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

HIŠE
HIŠA VELENJE PODKRAJ
Lokacija: VELENJE PODKRAJ
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2000
Velikost: 253
Velikost parcele: 542
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: razred 
F: od 150 do vključno 210 
kWh/m2

Cena: €120.000,00

HIŠA DOBRNA
Lokacija: DOBRNA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2000
Velikost: 171
Velikost parcele: 2852
Etažnost: K+P+M
Cena: €170.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANA 2012
Velikost: 250
Velikost parcele: 199
Etažnost: P+M
Cena: €229.000,00

POČITNIŠKI OBJEKT
Lokacija: ROGLA OB 
SMUČIŠČU
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2012
Velikost: 52
Velikost parcele: 146
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: razred 
C: nad 35 do vključno 60 
kWh/m2

Cena: €210.000,00

KMETIJA LEPA NJIVA
Lokacija: LEPA NJIVA
Zgrajeno: 1970
Velikost: 65,5
Velikost parcele: 25508
Etažnost: K+P
Energetska izkaznica: razred 
G: od 210 do 300 in več 
kWh/m2.
Cena: €95.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1960
Velikost: 302
Velikost parcele: 455
Etažnost: P+1
Energetska izkaznica: razred 
D: od 60 do vključno 105 
kWh/m2

Cena: €165.000,00

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: €165.000,00

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

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 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 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 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

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.
TELEFON:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

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

zaHvala
Ob boleči in nenadni izgubi 
dragega očeta, tasta in dedija 

antona štiha 
se iskreno zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam izrekli sožalje, za 
darovano cvetje in sveče ter ča-
stni rudarski straži za dostojno 
slovo. Hvala duhovniku Janezu 
Rezarju, Pihalnemu orkestru 
Premogovnika Velenje, pevcem, 
trobentaču, praporščakom, 
Dragu Kolarju za sočutne 
besede, pogrebni službi Komu-
nalnega podjetja Velenje. Hvala 
gospodu Bertu za vso pomoč in 
vsem stanovalcem Kersnikove 
11 v Velenju za razumevanje in 
podporo v težkih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi 
in ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

žalujoči vsi njegovi

zaHvala
Ob boleči izgubi žene in mame 

branke lončar 
se iskreno zahvaljujemo kolek-
tivom Premogovnika Velenje, 
PV INVEST in HTZ, sindikatu 
SPESS PV, Pihalnemu orkestru 
Premogovnika Velenje, skupini 
Flamingo, častni straži, prapor-
ščakom in Dragu Kolarju za 
izbrane besede ob slovesu.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

mož Drago z družino

zaHvala
Knjiga življenja se je po dva-
inosemdesetih letih zaprla za 
vedno dragemu očetu, dediju, 
pradediju, tastu in nekdanjemu 
rudarju

Ivanu zupancu.
Iskrena hvala Premogovniku 
Velenje za izkazano čast s Pihal-
nim orkestrom Premogovnika 
Velenje in častno stražo, pev-
cem, praporščakom in Dragu 
Kolarju za izbrane besede ob 
slovesu.
Hvala vsem, ki ste ga pospremi-
li na njegovi zadnji poti.
hči Dragica z družino, hči Anita 

s sinom Mitjem in sin Zvonko 
z družino.

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta, dedka, pradedka in tasta

radomirja Petka
se iskreno zahvaljujemo Pre-
mogovniku Velenje za izkazano 
čast in sodelovanje na pogrebu.
Zahvaljujemo se častni straži, 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje in Dragu  
Kolarju za besede slovesa.
žena Hedvika, hči Judita, vnuka 

Laura in Damir z družinami

zaHvala
Ob nenadomestljivi izgubi 
moža in očeta 

vinka Pajenka
izrekamo zahvalo Dragu Ko-
larju za skrbno izbrane besede 
slovesa, rudarski častni straži, 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje in vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

žena Biserka in sin Marko

zaHvala
Ob izgubi dragega moža, očeta 
in dedka

Iva kaca
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivoma Premogovnika 
Velenje in HTZ, rudarski godbi 
za odigrane žalostinke, častni 
straži za dostojno slovo in hvala 
za spoštljive besede slovesa na 
pokopališču v Šmartnem.

žena Majda, sinova Andrej in 
Borut z družinama

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega očeta

Ivana Meha
se iskreno zahvaljujem sode-
lavcem obrata Proizvodnja 
– Zračenje za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in denarno 
pomoč.
Hvala vsem, ki ste ga pospremi-
li na njegovi zadnji poti.

Silvo Meh
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ŽIVEL 1. MAJ!

VsEM zAposLEnIM  
V skupInI prEMogoVnIk VELEnJE

čEstItAMo ob prAznIku dELA!

V premogovniku Velenje svojo zgodbo pišemo že več kot 140 let.
z zavzetostjo vseh zaposlenih, s strokovnim znanjem, tovarištvom  
in medsebojnim spoštovanjem bomo zgodbo pisali tudi v prihodnje.

skupaj bomo premagovali ovire in se spopadali z izzivi,  
ki nas čakajo na naši skupni poti.


