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UVODNIK

Ostajamo zavezani tradiciji
Stoletja so naš poklic tehnološko popolnoma spre-
menila, a vendarle ostajamo rudarji zavezani tradici-
ji. Skok čez kožo je najbolj znan rudarski običaj spre-
jemanja novincev v rudarski stan in je v Velenju od 
leta 1961 povezan s praznovanjem dneva rudarjev. 

Na dan, ko praznujemo naš stanovski praznik, še moč-
neje začutimo ponos rudarskega poklica in vrednote, 
ki jih z negovanjem tradicije prenašamo iz roda v rod 
– tovarištvo, solidarnost in pripadnost. Tiste vredno-
te, ki so v našem poklicu bistvenega, da ne rečem 
življenjskega pomena, saj rudar nikoli ne dela sam. 
Rudarji vedno delamo v skupinah, in to poleg znanja 
ter strokovnosti zahteva tudi pripravljenost pomagati 
sodelavcu. Rudarji vemo, da se lahko na svoje kamera-
de vedno zanesemo – v vsakem trenutku in predvsem 
takrat, ko tudi sami potrebujemo pomoč.

Veseli me, da lahko po večletnem obdobju, ki je bilo 
za vse nas izjemno težko, ponosno povem, da se 
naša prizadevanja, da bi podjetje ponovno postavili 
v tirnice, ki vodijo v pravo smer, kažejo v pozitivnem 
poslovanju, v doseganju načrtovane proizvodnje in 
zadanih ciljev. Ni bilo lahko: velikokrat smo zaradi 
ukrepov, ki so zajemali nižanje plač in racionalizacijo 
vseh stroškov, stali na dveh bregovih, a vendar smo 
počasi vsi doumeli, da bomo lahko le na ta način 
porinili naš voz naprej. Izplavali iz močvirja, ki nas 
je vleklo proti dnu. Odpovedali smo se nekaterim 
bonitetam, nikoli pa nismo naših ciljev dosegali z 
odpuščanjem delavcev. In zato si lahko vsi skupaj 
čestitamo!

Za Premogovnikom Velenje je 142 let odkopavanja 
premoga: v teh letih smo iz neder zemlje pridobili 
več kot 245 milijonov ton. V naših jamah je, čeprav 
bi nekateri, ki premoga po kakovosti niti ne razliku-
jejo, radi dokazali nasprotno, še več kot 115 milijo-
nov odkopnih rezerv, bilančnih pa še precej več.

Glede na dejstvo, da bomo v tej dolini premog odko-
pavali še skoraj 40 let, je to priložnost za še veliko ge-
neracij mladih, da se odločijo za poklice v rudarstvu, 
ki so danes s tehnološkega vidika precej drugačni kot 
pred leti, čeprav delo še vedno poteka pod zemljo. 

Skupaj z letošnjimi bo v sedeminpetdesetih letih čez 
kožo skočilo že 3.750 novincev, dijakov rudarske, 
strojne in elektrostroke ter inženirjev rudarstva in 
geotehnologije. 

Prireditev, na kateri bomo v svoje vrste sprejeli nove 
člane, pripravljamo v soboto, 1. julija, ob 18. uri na 
Mestnem stadionu v Velenju. Uniformirani rudarji 
se bodo zbrali ob 17. uri na Titovem trgu, od koder 
bodo pol ure kasneje strumno krenili proti osrednje-
mu prizorišču 57. Skoka čez kožo.

Spoštovani sodelavke in sodelavci, nekdanji zapo-
sleni v družbah Premogovnika Velenje, ob našem 
stanovskem prazniku vam iskreno čestitam in vas 
vabim, da se skupaj z družinami in prijatelji udeležite 
dneva rudarjev in praznujete z nami!

SREČNO! 
mag. Ludvik Golob, predsednik Uprave
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Odkopali že 245 milijonov 
ton premoga
30. maja smo v 3., nočni izmeni, v Premogovniku Velenje odkopali 245-milijonto tono premoga. 
V pridobivalnem prostoru premogovnika, ki deluje od leta 1875, bomo do konca odkopavanja leta 
2054 odkopali še 96 milijonov ton, medtem ko je odkopnih rezerv še nekaj več kot 115,5 milijona 
ton (bilančnih pa še ca. 147,5 milijona ton).

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

V letu 2017 3.300.000 ton
V letu 2017 načrtujemo proizvodnjo 
premoga v višini 3.300.000 ton, kar 
pri napovedani kalorični vrednosti 
11,7 GJ/t v energiji znaša 38.607 
TJ. Pri izdelavi jamskih prog letos 
načrtujemo 5.728 metrov novih prog, 
692 metrov pretesarb in 148 metrov 
sanacij stabilnih jamskih objektov.

»V prvih petih mesecih smo pridobili 1,6 milijona ton premoga. Kalorična vrednost pridobljenega premoga je 
znašala 11,9 GJ/tono,« je povedal vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika velenje 
mag. bogdan Makovšek in dodal, da smo imeli januarja in februarja občasno v odkopavanju kar tri odkope; na 
ta način smo dosegali zelo dobro proizvodnjo (v februarju celo 400.000 ton). »Od marca pa do danes sta v odko-
pavanju dva odkopa, ki dosegata proizvodnjo tudi več kot 15.000 ton dnevno, tako da v dozdajšnjem poteku leta 
beležimo proizvodnjo nad letnim načrtom. Tudi preostali del leta bosta v odkopavanju dva odkopa s podobno 
proizvodnjo in na ta način ne pričakujemo večjih težav pri izpolnjevanju letošnjega načrta proizvodnje.«

700 milijonov ton 
geoloških zalog v 
nahajališču
V Premogovniku Velenje vodimo 
evidenco o količini zalog premoga od 
leta 1960 dalje, ko je bila ocena zalog 
izdelana po »začasnih navodilih« 
Komisije za ocenjevanje zalog mine-
ralnih surovin in je bilo izračunanih 

okoli 700 milijonov ton »zalog v 
ležišču«, kar bi danes imenovali geo-
loške zaloge v nahajališču. Od takrat 
do danes je omogočena sledljivost 
količin, ki so se na račun raziskav 
nekoliko povečevale in na račun 
izkoriščanja postopoma zmanjševale. 
Vsakih pet let je skladno z rudarsko 
regulativo izdelan elaborat o zalogah, 

foto: Goran Vadlja Kamenjašević
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V preteklosti je bila za izračun 
zalog uporabljena metoda 
vzporednih prerezov, z razvo-
jem računalniških orodij pa 
smo prešli na izračun, ki ba-
zira na digitalnih modelih in 
je v primerjavi s predhodnimi 
metodami bolj natančen.

o količinah preostalih zalog premoga 
pa vsako leto poročamo pristojnemu 
ministrstvu. 

Čez premoški sloj izvrtali 
že 700 vrtin
Zadnje količine zalog so obdelane v 
Elaboratu o klasifikaciji in katego-
rizaciji izračunanih zalog in virov 
premoga v Premogovniku Velenje s 
stanjem 31. 12. 2013, št. el. E/14-IV, 
Velenje, 2014. V vsakem elaboratu se 
izračun zalog izdela na osnovi vseh 
razpoložljivih raziskovalnih vrtin. Do 
danes je bilo z različno dinamiko po 
časovnih obdobjih in v različne na-
mene čez premoški sloj izvrtanih že 

okrog 700 vrtin s površine, s skupno 
dolžino nad 215 km in okrog 2.450 
jamskih vrtin s približno 120 km 
dolžine, kar predstavlja zelo dobro 
osnovo za izračun zalog premoga. 
Za pridobivanje odkopnih zalog 
premoga imamo v Premogovniku Ve-
lenje izdelane koncepte odkopavanja 
do leta 2054, iz katerih je razvidno, na 
kateri način bo možno odkopati vse 
odkopne zaloge premoga.

Tadeja Jegrišnik

Proizvodnja v maju 2017
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –80/C 114.000 158.251 44.251 138,82 8.239
CD2 95.000 114.330 19.330 120,35 6.017
Proizvodnja 209.000 272.581 63.581 130,42 14.346
Priprave 9.500 13.202 3.702 138,97 695
skupaj Pv 218.500 285.783 67.283 130,79 15.041

Proizvodnja januar–maj 2017
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 1.475.152 1.257.828 52.676 103,57 14.691
Priprave 75.422 77.610 2.188 102,90 746
skupaj Pv 1.550.574 1.605.438 54.864 103,54 15.437

foto: Miran Beškovnik
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Proizvodnja v Premogovniku, ki je bila 
v prvem trimesečju zelo dobra, je bila 
ključnega pomena, da smo lahko za ta 
čas prekinili proizvodnjo na odkopu 
–80/C in od 24. aprila do 6. maja 
pretesarili 56 metrov trase traka 70 P, s 
čimer smo izpolnili zastavljeni cilj.
Z zagotavljanjem potrebnega števila 
delavcev nismo imeli težav, saj smo se 
za to nalogo začeli pripravljati dovolj 
zgodaj in smo med vsemi zaposleni-
mi v obratu Priprave pridobili dovolj 
sodelavcev. V izvedbo pretesarbe so 
bili v resnici vključeni prav vsi delavci 
Priprav. Prav tako smo delavcem, ki so 
bili razporejeni k temu delu, pojasnili, 
kaj pričakujemo od njih. 
Pretesarbo smo začeli v ponedeljek, 
24. aprila, in jo končali v soboto, 6. 
maja, torej tri dni pred predvidenim 
rokom. Potem smo nadaljevali še s 
pretesarbo, ki je bila načrtovana po 
vzpostavitvi funkcionalnosti traka 70 
P za potrebe odkopa –80 C in pripra-
vskih delovišč številke 8 in 9.
Pretesarba je potekala brez večjih 
težav. V povprečju smo dnevno pre-

Pretesarba trase traka 70 P
Delavci obrata Priprave smo z namenom zagotavljanja ustrezne proizvodnje, načrtovane za priho-
dnja leta, izkoristili prvomajske praznike za pretesarbo proge trase traka 70 P.

tesarili 4,8 metra, celotno pretesarbo 
v dolžini 56 metrov pa smo sklenili 
v 13 dneh. Tako je bil prvotni plan 
ponovne vključitve odkopa –80/C pre-
stavljen s 15. maja na 9. maj, v tretjo 
delovno izmeno.
Z uspešno pretesarbo smo pokazali, da 
zmoremo v jami hitro in učinkovito 
opraviti delo, ki je potrebno za nada-
ljevanje delovnega procesa. Pretesarba 
ni vključevala samo rudarjev Priprav, 

pred njo sta imeli veliko dela tudi Jam-
ska strojna služba in Jamska elektro 
služba, kajti treba je bilo demontirati 
in odstraniti celotno konstrukcijo 
traka 70 P. Vsi sodelujoči smo odlično 
speljali svoj del nalog, dela smo izvedli 
hitro in učinkovito. S pretesarbo in 
vsemi pomožnimi deli smo dokazali 
tudi, da je sodelovanje med posame-
znimi obrati dobro in se še izboljšuje.

Simon Lednik

Proga trase traka 70 P med pretesarbo ...

... in po njej (foto: Miran Beškovnik)
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v letu 2015 sta bili s strani Iso or-
ganizacije izdani novi verziji najbolj 
popularnih standardov za sisteme vo-
denja. to sta Iso 9001:2015 – sistem 
vodenja kakovosti in Iso 14001:2015 
– sistem ravnanja z okoljem.
Oba standarda sta prinesla kopico 
novosti. Ključna sprememba je poeno-
tenje strukture standardov, strnjene v 
desetih točkah. Z izdajo novih standar-
dov je bil podan tudi rok za uskladitev 
sistemov vodenja z novimi zahtevami 
in za izvedbo prehodnih presoj. Vse 
organizacije morajo prehod izvesti v 
roku treh let od izida standarda, to je 
do septembra 2018.
V Premogovniku Velenje in HTZ 
Velenje smo za prehod na nove zahteve 
standardov vzpostavili programsko 
nalogo PN 06-2015 Prehod na zah-
teve standarda ISO 9001:2015 in ISO 
14001:2015.
Skladno s planom aktivnosti sistemov 
vodenja so v februarju in marcu v 40 
organizacijskih enotah potekale notra-
nje presoje sistemov vodenja. Presojali 
smo skladno z zahtevami vpeljanih 
standardov.
Notranjim presojam sta sledila vod-
stvena pregleda sistemov vodenja v 
obeh družbah, katerih rezultat je bil 
potrditev dosedanjega delovanja na 
področjih sistemov vodenja. Prav tako 
so bile podane usmeritve in naloge 

V PV in HTZ uspešen prehod 
na nova standarda ISO

za nadaljnje izboljševanje sistemov 
vodenja.
Potrditev pravilnosti delovanja družb 
z zahtevami novih standardov je pre-
verjanje skladnosti na zunanji presoji. 
Zunanjo presojo v Premogovniku 
Velenje in HTZ Velenje je 12. in 13. 
aprila 2017 opravila certifikacijska hiša 
SIQ Ljubljana.
Zunanja presoja je za Premogovnik 
Velenje zajemala:
•	 obnovitveno presojo sistema vode-

nja kakovosti po ISO 9001:2008,
•	 redno presojo sistema ravnanja z 

okoljem po ISO 14001:2004,
•	 obnovitveno presojo sistema varno-

sti in zdravja pri delu po BS OHSAS 
18001:2007,

•	 2. del prehodne presoje sistema vo-
denja kakovosti po ISO 9001:2015,

•	 2. del prehodne presoje sistema rav-
nanja z okoljem po ISO 14001:2015

in za HTZ Velenje:
•	 redno presojo sistema vodenja 

kakovosti po ISO 9001:2008,
•	 redno presojo sistema ravnanja z 

okoljem po ISO 14001:2004,
•	 redno presojo sistema varnosti 

in zdravja pri delu po BS OHSAS 
18001:2007,

•	 2. del prehodne presoje sistema vo-
denja kakovosti po ISO 9001:2015,

•	 2. del prehodne presoje sistema rav-
nanja z okoljem po ISO 14001:2015.

Skladno z zahtevami Energetskega 
zakona je treba za vse velike družbe iz-
vesti energetski pregled. Zaradi tega so 
zunanji presojevalci v sklopu sistema 
ravnanja z okoljem preverjali izvedbo 
energetskega pregleda, ki ga imamo v 
obeh družbah izvedenega skladno z 
ISO 50001:2011.
Zunanja presoja je potekala po planu 
presoje z ekipo presojevalcev SIQ. 
Vodja presojevalne skupine je bil mag. 
Dušan Zorc, ki presojevalno ekipo pri 
nas vodi že kar nekaj let. Presojevalci 
so ugotovili, da nenehno izboljšujemo 
delovanje naših procesov, obvladuje-
mo tveganja in spremembe skladno 
s postavljeno politiko in cilji družb. 
Ugotovili so, da je poslovanje obeh 
družb usklajeno z zahtevami vseh 
presojanih standardov.
V poročilih zunanje presoje so pre-
sojevalci podali nekaj priporočil za 
izboljšave procesov v obeh družbah in 
potrdili ustreznost delovanja družb z 
novimi zahtevami sistema kakovosti 
ter sistema ravnanja z okoljem. 
Premogovnik Velenje in HTZ Velenje 
sta tako prvi družbi v skupini Hse, 
ki sta uspešno opravili prehod na 
nova standarda ISO 9001:2015 in ISO 
14001:2015.

Simon Klinc



88

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Posodobitev in avtomatizacija črpa-
lišč potekata v skladu z rudarskim 
projektom Avtomatizacija črpališč 
odpadne in čiste vode na k. +120 in k. 
+85 v jami Škale (RP 390/2013 ML). 
Črpališči na k. +85 in na k. +120 sta 
v svoji več kot 30-letni zgodovini 
zanesljivo obratovali. Obratovanje 
črpališč je v tem času ročno ob stalni 
24-urni prisotnosti črpalničarja, v 
štirih izmenah. Glede na že opravljene 
posodobitve pričakujemo, da bomo 
lahko v juniju začeli s triizmenskim 
delom zaposlenih.
S posodobitvijo opreme bomo pove-
čali dolgoročno, zanesljivo in varno 
obratovanje črpališč. Z avtomatizacijo 
bomo dosegli možnost upravljanja 
obratovanja na daljavo in posledično 
ne bo več potrebe po stalni prisotnosti 
črpalničarja. S filtracijo trdih delcev 
iz vode na k. +85 bomo poskrbeli za 
zanesljivejše obratovanje črpalk na 
k. +120, reducirnih postaj in drugih 
armatur na omrežju tehnološke in 
protipožarne vode. Stare črpalke bomo 
zamenjali z manjšimi, s čimer bomo 
povečali energetsko izkoriščenost 
črpanja.
Dela so se začela sredi leta 2016 s 
posodobitvijo zbiralnikov in cevovo-
dov na k. +85 in so bila do konca leta 
v večini končana. Na začetku leta 2017 
so dela intenzivno stekla na k. +120 
in bodo trajala skozi celo leto, ko bo 
avtomatizacija črpališč končana.
Na k. +85 smo zamenjali dotrajane 
zbiralnike z novimi in vanje zmonti-
rali dve novi potopni črpalki Rowa 37 
kW. Na izstopnih ceveh iz črpalk smo 
namestili avtomatske filtre za odstra-
njevanje trdih delcev iz vode. Filtracija 
vode in čiščenje filtrov bosta potekalo 
avtomatsko. Vse dotrajane cevovode 
za črpanje vode iz k. +85 na k. +120 
smo zamenjali z novimi DN150. 

Posodobitev in avtomatizacija 
jamskih črpališč v Hrastovcu
Črpanje vode iz jame Škale bo potekalo do konca odkopavanja v Premogovniku Velenje. Zanesljivo 
obratovanje črpališč v Hrastovcu je zelo pomembno za obratovanje jame, saj imamo stalni dotok 
vode iz vrtin na k. +85. Vsako minuto iz vrtin priteče več kot 3 m³ čiste tehnološke vode, kar na 
letni ravni znaša več kot 1,5 milijona m³ prečrpane vode. Zaradi dotrajanosti, predimenzioniranosti 
in energetske neučinkovitosti tehnološke opreme v črpališčih je potrebna njena temeljita rekon-
strukcija.

Stare črpalke bomo zamenjali z novimi, energetsko učinkovitejšimi. (foto: Miran 
Beškovnik)

S filtracijo trdih delcev iz vode bomo povečali zanesljivost omrežja tehnološke 
vode. (foto: Miran Beškovnik)

Zmontirali smo cevovod DN250 
od novega zbiralnika na k. +82,5 do 
zbiralnika na k. +75 za odvodnjavanje 
v primeru izpada elektrike. V črpali-

šču na k. +120 poteka poleg montaže 
novih 160 kW črpalk tudi montaža 
novih ročnih, električnih, nepovratnih 
in varnostnih ventilov, sesalnih in 
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ČRPALIŠČE K.+120

VODNA PROGA k.120.0

ČR
PA

LIŠ
ČE

K.+
85

Zbiralnik odpadnevode

Zbiralnik odpadnevode k.+82,5

Zbiralnik čiste vode k.+85

Zbiralnik odpadnevode k.+120

Zbiralnik čiste vode k.+120

Novi cevovodi DN150

Obstoječcevovod DN200

Obstoječacevovoda DN200

Nova cevovoda DN80

4 nove glavne črpalke

2 novi potopni črpalki

2 stari potopni črpalki

2 stari potopni črpalki
k.+75

Tlorisni prikaz lokacij posodobljenih črpalk in novih cevovodov v Hrastovcu

Montaža novih črpalk poteka ob sočasnem obratovanju starih črpalk. (foto: Miran Beškovnik)

tlačnih cevi ter sistema za avtomatsko 
zalivanje črpalk, ki je nepogrešljiv člen 
pri avtomatizaciji črpališča. Krmiljenje 
črpalk bo potekalo preko krmilnika 
Mincos. Dve črpalki bosta namenjeni 
črpanju tehnološke vode za porabo v 
proizvodnem procesu, dve pa odvo-
dnjavanju jame Škale skozi vpadnik 
Hrastovec. Ko bo avtomatizacija črpa-
lišč končana, bo možno preko VTIS-a 
upravljati črpalke in spremljati vse 
glavne parametre med obratovanjem.
Montaža nove opreme poteka posto-
poma ob delujočih starih črpalkah, 
tako da ne pride do prekinitve pri 
črpanju čiste in tehnološke vode. 
Vsaki montaži nove črpalke sledi nje-
no poskusno obratovanje, dokler ne 
zagotovimo zanesljivega in avtomati-
ziranega delovanja.

Žiga Jelen

Za vgradnjo novih zbiralnikov je bila potrebna rekonstrukcija prostora. (foto: Miran Beškovnik)
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»V Premogovniku Velenje se 
zavedamo pomena komuniciranja z 
notranjo in zunanjimi javnostmi o 
aktualni problematiki v podjetju, zato 
smo današnjo sejo sklicali v nekoliko 
širši sestavi. Z veseljem med nami 
pozdravljamo novega generalnega 
direktorja HSE Matjaža Marovta, ki 
mu želimo uspešno vodenje družbe,« 
je zbrane uvodoma pozdravil predse-
dnik Uprave mag. ludvik golob.

Z lastnimi strokovnjaki bomo 
odgovorili na vse izzive
Prisotne je že teden po nastopu svoje-
ga mandata nagovoril tudi generalni 
direktor Hse Matjaž Marovt, ki je 

Vodstvo HSE o preoblikovanju 
Premogovnika Velenje
Zadnji delovni dan pred prvomajskimi prazniki je v Zeleni dvorani potekal sestanek, na katerem je 
vodstvo Holdinga Slovenske elektrarne vodstvo družbe PV, izvršilne odbore socialnih partnerjev ter 
Skupni svet delavcev skupine HSE (SSD), ki ga poleg PV sestavljajo še Soške elektrarne Nova Gori-
ca, Dravske elektrarne, HSE Invest in Termoelektrarna Šoštanj, seznanilo s postopki preoblikovanja 
Premogovnika Velenje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

izpostavil željo po odprti komunika-
ciji, konstruktivnem sodelovanju z 
vsemi kolektivi znotraj skupine HSE 
in pripravljenosti na spremembe. 
»Cenim reden pretok informacij, 
dvosmerno komuniciranje, medse-
bojno razumevanje ter pripravljenost 
na kompromise,« je poudaril general-
ni direktor HSE. »Pri naši komunika-
ciji je ključna osredotočenost na cilje. 
Vedeti moramo, kakšna je naša pot 
in kaj moramo za to narediti. Pred 
seboj imamo velike izzive – to so 
spremembe, ki nas čakajo. Opuščanje 
pridobivanja električne energije iz 
fosilnih virov se ne bo zgodilo čez 
noč, ampak postopoma. Čeprav vsi 

skupaj verjamemo, da bo odkopava-
nje premoga v tej dolini potekalo še 
prihodnjih 40 let, moramo biti na te 
spremembe pripravljeni in se mora-
mo znati prilagajati novim razmeram. 
Sprememb se moramo zavedati tako 
mi znotraj kolektivov in družb kot 
tudi naša okolica. Verjamem, da ima-
mo v družbah HSE toliko strokov-
njakov, da lahko odgovorimo na vse 
izzive, ki so pred nami.«
Ekonomske razloge za statusno 
preoblikovanje družbe je predstavil 
finančni direktor Hse mag. stojan 
nikolić. 

foto: Tadeja Jegrišnik
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Predvideno organiziranost družbe 
ter postopke prehoda iz delniške 
družbe (d. d.) v družbo z omejeno 
odgovornostjo (d. o. o.) je pojasnil 
Uroš Podobnik, izvršni direktor za 
splošno področje. Predstavil je akt o 
ustanovitvi družbe ter potek aktivno-
sti za izvedbo preoblikovanja družbe, 
predstavljena pa je bila tudi primer-
java zdajšnjega sistema s tistim, v 
katerega prehajamo.

Želimo si sodelovanje pri 
soupravljanju družbe
Sledili so razprava in vprašanja s 
strani socialnih partnerjev. danilo 
rednjak, predsednik sd Pv in 
ssd skupine Hse je izpostavil, da 
se z novo organiziranostjo v Premo-
govniku Velenje ukinja Nadzorni 
svet družbe, ki ga po novem nado-
mešča Glavni odbor. »To, da bomo 
o spremembah v družbi po novem 
zgolj obveščeni, pomeni, da izgubimo 
kar nekaj dozdajšnjih pristojnosti. 

V Svetu delavcev pa si želimo tudi v 
prihodnje intenzivno sodelovati pri 
soupravljanju družbe.«
Mag. Ludvik Golob je pojasnil, da si 
v Premogovniku vseskozi prizadeva-
mo za konstruktivno komuniciranje 
z vsemi socialnimi partnerji, kar 
potrjuje tudi tokratni sestanek, ki je 
zgolj informativne narave. »Gradivo 
za preoblikovanje družbe je komple-
ksno, zato potrebujemo čas, da ga vsi 
skupaj v miru pregledamo. V priho-
dnjih dneh pričakujemo konkretna 
vprašanja, na katera bomo pripravili 
odgovore in na ta način odpravili vse 
morebitne nejasnosti.«
Generalni direktor HSE Matjaž Ma-
rovt je dodal, da se moramo zavedati, 
da je v osnovi oblika delniške družbe 
smiselna takrat, ko imamo v družbi 
razpršeno lastništvo, kar v primeru 
Premogovnika Velenje ne drži več, 
zato to s preoblikovanjem v družbo z 
omejeno odgovornostjo tudi odpra-

vljamo. »Glavni odbor se v primerjavi 
z Nadzornim svetom s spremembami 
v družbi zgolj posvetuje in daje svoja 
mnenja, ki pa niso izvršilna. Pre-
pričan sem, da je lahko ob dobrem 
sodelovanju vseh partnerjev Glavni 
odbor celo bolj učinkovit.«

Skupno posvetovanje 
konec maja
Predsedniku SD PV in SSD skupine 
HSE Danilu Rednjaku je bila po seji 
vročena zahteva za sklic skupnega 
posvetovanja s Svetom delavcev o 
statusni spremembi družbe Premo-
govnik Velenje z Aktom o ustanovi-
tvi družbe Premogovnik Velenje in 
gradivom za skupno posvetovanje. 
Skupno posvetovanje je bilo konec 
maja. 

Tadeja Jegrišnik

Novi član poslovodstva, generalni 
direktor HSE, je Matjaž Marovt
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne, d. o. o., (HSE) je za novega začasnega člana 
poslovodstva HSE, generalnega direktorja, za dobo šestih mesecev z začetkom 19. aprila 
2017 imenoval Matjaža Marovta.

»Matjaž Marovt je strokovnjak z obilico vodstvenih izkušenj v 
slovenskih in mednarodnih podjetjih. Verjamemo, da bo s svojim 
znanjem pripomogel k doseganju zastavljenih ciljev, ki so pred druž-
bo in skupino HSE,« je po seji povedal prvi nadzornik HSE Milan 
Perović.
Ena ključnih nalog novega generalnega direktorja HSE bo torej 
zagotoviti stabilno vodenje in poslovanje. Poleg tega pa bo, pravi 
Matjaž Marovt, med pomembnimi cilji njegovega mandata tudi po-
večanje ugleda skupine HSE pri vseh deležnikih. »To si zasluži tudi 
tri tisoč zaposlenih v rudarstvu ter proizvodnji in prodaji električne 
energije, saj z zavzetim delom izvajajo poslanstvo največje slovenske 
elektroenergetske skupine. Brez HSE ni varne in zanesljive oskrbe z 
električno energijo in prav je, da ima tako pomembna skupina tudi 
ustrezno javno podobo na eni ter notranjo klimo na drugi strani,« 
dodaja Matjaž Marovt, ki v obdobju opravljanja funkcije začasnega 
člana poslovodstva v HSE ne sme delovati kot član nadzornega sveta 
družbe.
Novemu generalnemu direktorju HSE ob nastopu funkcije čestitamo.

vir: www.hse.si
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Hkrati smo že zaposlenim pri nekva-
lificiranih delih v proizvodnji preko 
internega razpisa omogočili, da se pri-
javijo na delovna mesta pripravnika 
KV – jama, strojne in elektro smeri in 
nadaljujejo poklicno pot v svoji stroki. 
Tako smo v maju iz Proizvodnega 
področja hkrati premestili v Jamsko 
strojno službo (JSS) in Jamsko elektro 
službo (JES) 11 sodelavcev.
Za novozaposlene smo organizirali 
uvajalni seminar, kjer so bile pred-
stavljene vsebine: splošna pravila za 
vstop v jamo (mag. Bogdan Mako-
všek), varnost in zdravje pri delu 
(Dušan Reberčnik), načrt obrambe 
in reševanja (Željko Grgić), namešča-
nje samoreševalnih aparatov (Milko 
Verboten), jamski plini in prikaz 
merjenja jamskih plinov s preno-
snimi instrumenti (Rado Gregorc), 

Sprejeli smo nove sodelavce
V maju smo za potrebe proizvodnega procesa zaposlili 35 novih sodelavcev: največ delavcev ru-
darske stroke (17), po daljšem času dva strojnika, elektrotehnika in 15 delavcev za nekvalificirana 
dela. Pri zaposlovanju so tudi tokrat imeli prednost naši štipendisti. Ustrezno usposobljen kader 
že vrsto let pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih preko opravljanja obvezne 
prakse spremljamo že v času šolanja. Izgrajen sistem vzgajanja lastnega kadra s pomočjo dejav-
nosti praktičnega usposabljanja ter dobro usposobljeni mentorji in inštruktorji predstavljajo veliko 
prednosti za družbo PV.

elektrostrojne naprave in instalacije v 
jami (Boris Verdnik), Jamska reše-
valna postaja (Milko Verboten) ter 
vloga dežurnega PV (Boštjan Salmič). 
Navedene tematike predstavljajo 
osnovno ABC-znanje pred vstopom 
v novo delovno okolje. Predsednik 
Uprave mag. ludvik golob je pred-
stavil Skupino Premogovnik Velenje 
in trajnostni razvoj družbe ter izrekel 
dobrodošlico vsem novim članom 
delovnega kolektiva. Majda Lampret 
je novincem predstavila namen, 
program in organizacijo uvajalnega 
obdobja. Novozaposleni so bili sezna-
njeni tudi s sistemi vodenja procesov 
in zahtevami sprejetih ISO standardov 
v družbi (Simon Klinc). Ob koncu 
prvega delovnega dne so jih sprejeli 
sodelavci na obratih, kjer so prejeli 
navodila za delo in zaščitna sredstva. 

Po opravljenem uvajalnem dnevu 
pripravniki nadaljujejo s programom 
pripravništva v obratu, pod nadzo-
rom inštruktor ali mentorja, ki vodi 
in usmerja pripravnika v pripravljal-
nem obdobju. Trudimo se, da pri-
pravnikom dodelimo dobre strokov-
ne sodelavce, ki skrbno in odgovorno 
izvajajo svojo mentorsko vlogo. Od 
urejenosti in kakovosti usposabljanja 
novozaposlenih delavcev je v veliki 
meri odvisna delovna sposobnost 
našega kolektiva.
Program pripravništva vsebuje te-
meljna strokovna znanja za posame-
zne poklice ter splošna znanja, ki so 
vezana na poslovni sistem družbe. 
Strokovni del pripravništva daje po-
udarek poznavanju stroke, pogloblje-
nem spoznavanju dela na delovnem 
mestu ter na praktičnem usposablja-

V Premogovniku Velenje smo za potrebe proizvodnega procesa maja letos zaposlili 35 novih sodelavcev. (foto: Mrki)
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nju za samostojno opravljanje dela. 
Zaradi naše primarne dejavnosti in 
narave dela je pripravništvo še vedno 
smiselno in utemeljeno. Vsi novoza-
posleni delavci ne prihajajo k nam iz 
rednega šolanja, zato si pred vstopom 
v jamo najprej osvežijo znanje – kot 
predpogoj varnega dela.
V prvi fazi sprejema na delo oz. 
uvajanja smo torej delavce seznanili 
z dejavnostmi organizacije, delovnim 
okoljem, nalogami in odgovornostmi 
pri delu (navodila za delo, interni 
predpisi ter pravila) ter s socialnim 
okoljem. Uvajanje zaposlenih v 
socialno delovno okolje pomeni po-
nuditi pomoč novozaposlenemu, da 
pridobi potrebna znanja, spretnosti, 
delovne navade in veščine za opra-
vljanje določenega dela. Načrtovano 
uvajanje v delovno okolje preprečuje 
učenje napačnih delovnih navad in 
hkrati omogoča pridobitev varnih 
delovnih navad, kar je za izvajanje 
našega osnovnega procesa izrednega 
pomena. 
Osnovni namen uvajalne dobe je, 
da se delavec čimprej nauči delati 
samostojno s polno delovno storil-
nostjo. Ključen je način uporabe in 
prenosa znanja, ne samo pridobivanje 
znanja, zato spodbujamo in ustvarja-
mo priložnosti za izmenjavo izkušenj 

in znanja med zaposlenimi, kjer je le 
mogoče. Prenosa znanja ne prepu-
ščamo naključju. Ustrezno znanje je 
preventiva in hkrati pogoj za varno 
opravljanje dela. Medgeneracijsko 
sodelovanje – štipendiranje, uvajal-
na doba, praktično usposabljanje in 
mentorstvo – zagotavlja ohranjanje 
strateškega specifičnega znanja delov-
nega kolektiva. Z ustreznim kadro-
vanjem generacijsko mešanih skupin 
želimo preseči stereotipe, predsodke 
in ustvariti pogoje pravega dialoga 
– da se mladi učijo neposredno od 
svojih izkušenih sodelavcev, si upajo 
vprašati za nasvet in da so slišani, ter 
na drugi strani, da si starejši upajo 
priznati, da nečesa ne vedo, da so še 
vedno učljivi in pripravljeni na spre-
membe. Mlajši zaposleni preko siste-
ma štipendiranja in obvezne prakse 
v podjetje prinesejo novo strokovno 
znanje, ki ga lahko predajo starejšim 
zaposlenim, le-ti pa mlajše naučijo 
utečenih navad in postopkov v druž-
bi. Programi praktičnega usposablja-
nja na delovnem mestu omogočajo 
socializacijo znanja in preprečujejo 
odliv znanja z upokojitvami. To je 
temelj procesa prenosa znanja. 
Uspešnost in obstoj družbe sta 
odvisna predvsem od neprestanega 
vzdrževanja znanja in njegovega 

povečevanja skozi procese usposa-
bljanja in izobraževanja. Podpiramo 
ustvarjanje novega znanja in pripra-
vljenost zaposlenih deliti svoje znanje 
in izkušnje s sodelavci. Dobro prakso 
prenosa znanja na delovnem mestu 
skrbno vzdržujemo in nadgrajujemo 
z novimi pedagoško-andragoškimi 
spoznanji. 
Nesistematično uvajanje novozapo-
slenih ima lahko številne neugodne 
posledice za delodajalca, kot so: večje 
število nezgod pri delu, nepotrebni 
stroški zaradi nepoučenosti, dodatne 
potrebe po usposabljanju, visoka 
stopnja nezadovoljstva in zgodnja 
fluktuacija, nedoseganje delovnih 
rezultatov ipd. Kako pomemben je 
proces uvajanja kadrov, se navadno 
zavemo šele takrat, ko ugotovimo, 
da ni bil dovolj učinkovito izveden. 
Načrtno in sistematično uvajanje 
zaposlenih v delovno okolje lahko 
bistveno skrajša obdobje uvajanja in 
pripomore tudi k boljši komunikaciji 
in odnosom med zaposlenimi ter 
navsezadnje k boljšim delovnim in 
poslovnim rezultatom družbe.
V jesenskem delu leta načrtujemo 
dodatne zaposlitve za pripravnike 
tehnične stroke in nekvalificirane 
delavce, prav tako za potrebe osnov-
nega procesa. Število novozaposle-
nih je odvisno predvsem od števila 
upokojitev zaposlenih, ki izpolnjujejo 
pogoje. Za potrebe po zaposlovanju 
nam za zdaj zadošča kader, ki ga 
štipendiramo. Glede na manjši vpis 
v srednješolske programe v zadnjih 
letih predvidevamo, da se bo sčaso-
ma pojavil deficit kadra rudarskega 
profila. Trendi upadanja zanimanja 
za rudarske poklice se že kažejo, 
zato skupaj z rudarsko šolo izvaja-
mo številne promocijske aktivnosti. 
Organiziramo »dan odprtih vrat« 
za devetošolce okoliških osnovnih 
šol, sodelujemo pri raznih tehničnih 
delavnicah, smo aktivni partner pri 
izvedbi informativnih dni, posneli 
smo promocijski film. Štipendisti v 
rudarskih programih imajo poleg ka-
drovske štipendije številne ugodnosti. 

mag. Natalija Lah,
Kadrovska splošna služba

Predsednik Uprave mag. Ludvik Golob je predstavil Skupino Premogovnik Velenje 
in trajnostni razvoj družbe ter izrekel dobrodošlico vsem novim članom delovne-
ga kolektiva. (foto: Mrki)
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Sredi maja je bilo pri nas konča-
no redno letno preverjanje znanja 
nadzorno-tehničnega osebja. Čeprav 
se po skoraj vsakem usposabljanju, 
ki izhaja iz zahtev dela, izvede tudi 
preverjanje znanja, je to po obsegu 
največje in najbolj strnjeno. Tako se je 
preverjanja udeležilo 99 nadzornikov 
rudarske, 45 strojne, 41 elektrostroke, 
7 dežurnih in 22 poslovodij.  
Vsi so preverjanje uspešno opravili 
in bodo tako eno leto lahko opra-
vljali svoje delo. Šest nadzornikov 
bo preverjanje opravljalo takoj, ko se 
vrnejo z bolniškega dopusta.
Nadzorniki rudarske, strojne in elek-
trostroke sicer odgovarjajo na vpra-
šanja, ki so povezana s posebnostmi 
njihovega delovnega področja, nekaj 
pa je takih, ki jih morajo poznati, ne 
glede na to, »čigavi« so. Vsaj 15 let že 

Nadzorno-tehnično osebje 
uspešno na preverjanjih znanja
Velika večina izobraževalnih oblik se konča s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Sta sestavni 
del učnega procesa tako v rednem šolskem sistemu kot tudi v procesu izobraževanja in usposa-
bljanja pri številnih izobraževalnih oblikah v podjetju. Nemalokrat je oboje tudi tema, ki sproži 
mnogo polemik in razprav. Postavljajo se vprašanja, kot so, kdaj preverjati in kdaj ocenjevati, 
katera naj bodo merila, naj bo notranje ali zunanje, naj bo pisno ali ustno, ali je preverjanje sploh 
potrebno, je skladno z zakonodajo in predpisi ... Razprava o teh vprašanjih bi bila zagotovo zelo 
zanimiva in vsaj nekatere ugotovitve, stališča in sklepi bi bili odvisni (tudi) od tega, na kateri strani 
mize sedimo, ko smo v ta proces vključeni.  

sodelujem v tem procesu in še nikoli 
se ni zgodilo, da ne bi bilo med vpra-
šanji postavljenih takšnih o planu 
obrambe in reševanja, poteh umika, 
zračenju jame, plinih in njihovih 
minimalnih dovoljenih koncentraci-
jah, izjavi o varnosti z oceno tveganja, 
bliskavicah, zvočnih signalih v jami, 

nevarnih snoveh, opisu in praktičnem 
nameščanju samoreševalnega aparata, 
prvi pomoči ponesrečenemu, nalogah 
nadzornika …  To je zgolj nekaj po-
dročij, pri katerih naše nadzorno-teh-
nično osebje ne sme zatajiti ter mora 
o tem veliko vedeti in znati.

Preverjanje znanja v tej obliki spada že kar v našo tradicijo. Menjajo 
(upokojujejo) se nadzorniki in poslovodje, enako se dogaja s komisija-
mi, preverjanje znanja v prvih pomladnih mesecih pa ostaja naša stal-
nica. Morda bi se bilo kdaj zanimivo poigrati s številkami in izračunati, 
koliko sodelavcev je bilo v vseh letih zaradi tega procesa vsaj v rahlem, 
če ne močnem stresu, koliko zapisnikov je bilo izpolnjenih, koliko 
vprašanj je bilo zapisanih, koliko vodij se je zvrstilo v vlogi članov in 
predsednikov komisij ... Veliko, zelo veliko, bi lahko rekli brez uporabe 
tradicionalnih matematičnih operacij.
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V komisiji so poleg predsednika mag. 
Bogdana Makovška in njegovega 
namestnika Ivana Pohorca letos sode-
lovali še štirje sodelavci iz Službe za 
varnost in zdravje pri delu ter deset 
vodij z različnih delovnih področij. 
Komisija je pri vseh 214 izprašanih is-
kala tisto njihovo znanje, ki ga nujno 
morajo imeti, če hočemo, da bo delo 
v premogovniku potekalo varno in s 
čim manj zastoji. 

Kaj je znanje?
Težko vprašanje in med številnimi 
definicijami mi je tale nekako najbolj 
blizu: 
»Znanje je spremenljiva mešanica 
kreativnih izkušenj, vrednot, miselno 
povezanih informacij in strokovnih 
spoznanj, ki omogoča okvir za vre-
dnotenje in vključitev novih izkušenj 
ter informacij. Rojeva se in uporablja 
v mislih pametnih. V organizacijah 
je pogosto vključeno ne le v doku-
mentacijo ali arhive, temveč tudi 
v organizacijska opravila, procese, 
standarde in prakso ...«. (Devenport 
in Prusak, 1998) 
Nekoliko zapletena se zdi (prvič), ko 
razlago nekoliko bolj temeljito pre-
beremo (ponovno), je pa veliko bolj 
enostavna. Kot preverjanje znanja 

Slovenski jezik razlikuje med 
vedeti in znati. Največkrat 
uporabljamo glagol vedeti 
v smislu poznavanja dejstev 
in zakonitosti, glagol znati 
pa se običajno nanaša na to, 
da nekaj znamo ne le opisati, 
povedati, pojasniti, temveč 
znamo to tudi narediti, upora-
biti, izdelati, povezati ipd. 
Če pri tej tezi ostanemo, 
potem vedeti še ne pomeni 
znati. 
Vedeti, kako deluje samoreše-
valni aparat, še ne pomeni, da 
ga znamo tudi pravilno name-
stiti in pravočasno uporabiti; 
vedeti, da so naloge nadzorni-
ka skrbeti, navajati, zahtevati, 
nuditi, nadzirati, pregledovati, 
poučevati – tega se ni tako 
težko naučiti, znati jih vtkati v 
vsakodnevno delo, pa je zelo 
zahtevno in odgovorno.

– včasih pač ne gre v prvo in ni nič 
narobe, če je potrebno še ponovno.
Veliko znanja vseh vrst imamo 
zaposleni v naši panogi. Tiho znanje 
je naše skrito znanje in ga z veseljem 
delimo, ko/če je klima za to ugodna; 
eksplicitno (izraženo, kodificirano, 
formalno) pa moramo obnavljati, do-
polnjevati in osveževati, da ne zastari. 
In tudi zato ga je treba preverjati in 
dokazovati.

Ker je pridobivanje premoga naš cilj, 
mora biti negovanje in ohranjanje 
našega specifičnega znanja ena od 
poti, ki vodijo k temu cilju. Narobe je, 
če novega ne pridobivamo, in enako 
narobe je, če starega podkopljemo. 
Mislim na oboje – premog in znanje.

Majda Lampret

Mag. bogdan Makovšek, vodja Proizvodnega področja in glavni 
tehnični vodja:
»Vsakoletno uspešno opravljeno preverjanje znanja v skladu z zako-
nodajo je prav gotovo pogoj za izvajanje nadzorniškega dela, vendar 
je treba znanje tudi v teku leta nenehno obnavljati in nadgrajevati, 
saj proizvodnja premoga oz. delo v Premogovniku Velenje poteka v 
specifičnih razmerah in v tekmi z naravo, ki nas včasih preseneti z 
izrednimi dogodki in pojavi. Takrat moramo še posebej hitro in učin-
kovito ukrepati, za kar je treba imeti veliko znanja in izkušenj. In tega 
našemu nadzorno-tehničnemu osebju k sreči ne manjka. Z nenehnim 
obnavljanjem in nadgrajevanjem znanja delo poteka še bolj varno.
Kot predsednik komisije ocenjujem letošnje preverjanje znanja za 
uspešno, saj so udeleženci pokazali veliko mero znanja s področja iz-
vajanja tehnološkega procesa, predvsem pa z varnostnega vidika, ki je 
ključnega pomena za uspešno delo. Kot vsakoletno preverjanje zna-
nja je tudi tokratno preverjanje pokazalo, da obstajajo na določenih 
področjih in pri določenih posameznikih še manjše pomanjkljivosti, 
ki jih moramo s stalnim izobraževanjem, usposabljanjem in prever-
janjem popolnoma odpraviti. Zelo pomembno pa je, da imamo nad-
zorno-tehnično osebje, ki ni uspešno samo pri preverjanjih znanja, 
ampak svoje znanje in njegovo kakovost dokazuje pri vsakodnevnem 
delu. To je tudi zagotovilo, da bo naše delo še naprej uspešno in kako-
vostno, predvsem pa varno.«
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Razloge za slabšanje rezultatov lahko 
iščemo tako v izvajanju finančnega 
in poslovnega prestrukturiranja, 
slabšanju organizacijske kulture kot 
ne nazadnje v upadanju motiviranosti 
za kreativnost posameznikov na vseh 
ravneh.
Eden od ciljev družb SPV za leto 2017 je 
izboljšanje rezultatov na področju Id.
Med prvimi koraki k doseganju tega 
cilja je optimizacija strukture (de-
lovna področja/OE) in odgovornosti 
(vodje in promotorji) na področju ID. 
Optimizacija pomeni prilagoditev 
organizacijskim spremembam (po 
zadnji reorganizaciji je v ID v SPV 
vključenih 56 OE), racionalizacijo 

promotor podjetje  oe telefon

Robert HUDOLIN PV Priprave 4150PV Jamsko vrtanje

Silvo MEH 
PV Proizvodnja

4194PV Zračenje
HTZ Praktično izobraževanje

Gregor ŽELEZNIK PV Jamska strojna služba
4214PV Jamski transport

Andrej BREŽNIK 

HTZ OUTN, Rudarski del 1

040 750 832HTZ OUTN, Rudarski del 4
HTZ OUTN, Strojni del
HTZ OUTN, Rudarski del 3

Bojan GAJŠEK 

HTZ Služba varovanja

4208

HTZ Kopalnice
HTZ Tehnične službe
HTZ Komunalne storitve
HTZ Pralnica
HTZ Storitve in izdelki
HTZ Expedit
HTZ Center za usposabljanje

Boris KODRUN PV Jamska elektro služba 4519HTZ OUTN, Elektro del

Aleš BRITOVŠEK HTZ Strojni remont 4698HTZ RSD
Aleš LAMOT PV Tehnično področje 4672

Andrej KRT PV Projektiva 4691PV Hidrogeologija + laboratorij za premog

Aleš LAMOT 

PV Jamomerstvo in geodezija

4672
PV Muzej premogovništva
PV Rudarske škode
PV Projekti
PV ČPT

Silvo PEČOVNIK HTZ Elektro remont 4201

Inovacijska dejavnost
Rezultati na področju inovacijske dejavnosti (ID) so od njene nadgradnje (uvedbe Sistema stalnih 
izboljšav) v letu 2008 rasli z veliko dinamiko do leta 2011, ko je bil dosežen vrh, potem so začeli 
po letu 2012 vztrajno padati in v letu 2016 dosegli raven pred letom 2009.

SHEMA INOVACIJSKE DEJAVNOSTI – promotorji in področja

delovnih področij (namesto prejšnjih 
22 zdaj 16) in racionalizacijo ter 
kadrovsko posodobitev promotorjev 
(namesto prejšnjih 22 zdaj 20, od tega 
štirje novi).
V nadaljevanju je podana nova Shema 
ID – pregled delovnih področij oziro-
ma OE, ki so vključene v posamezno 
področje, ter pregled vodij za posame-
zno OE in promotorjev za posamezno 
delovno področje.
Glede na dejstvo, da je bila optimizaci-
ja narejena in usklajena z vsemi vodji, 
lahko upravičeno načrtujemo realiza-
cijo zgoraj zapisanega cilja – izboljša-
nje rezultatov na vseh posameznih 
delovnih področjih Id.

Pogoj za dosego cilja je seveda aktivno 
sodelovanje vseh, ki smo v različnih 
vlogah vključeni v proces ID v SPV.
Drugi korak za izboljšanje rezultatov 
na področju ID je uvedba kontinu-
iranega spremljanja in analiziranja 
tako prevzetih kot realiziranih KP po 
delovnih področjih oziroma promo-
torjih – s ciljem sprotne primerjave in 
izmenjave pozitivnih praks in težav 
pri realizaciji posameznih aktivnosti. 
Načrtovana je mesečna koordinacija 
promotorjev ID. Pogoj za uspešnost je 
aktivno sodelovanje vseh promotor-
jev Id, za kar je treba promotorjem s 
strani vodij zagotoviti vse potrebno za 
njihovo uspešno delo.
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promotor podjetje oe telefon

Uroš POČIVALNIK HTZ Logistika 1457HTZ PGM

Slobodan MRKONJIĆ 

PV Vodstvo

4171PV Služba za odnose z javnostmi
PV Pravna pisarna
PV Tajništvo

Bojan BRCAR 

PV Komercialna in investicijska služba

4219
HTZ Glavno skladišče
HTZ Informatika
PV VZD

HTZ Sistem obvladovanja procesov
Maja HRIBAR HTZ Proizvodnja zaščitnih sredstev 4047

Jože ŠUMEČNIK 
HTZ Studio HTZ

4342HTZ Razvojni program AquaVallis
HTZ Razvoj

Bojan GAJŠEK HTZ Lakirnica 4208

Franjo MAZAJ 
PV PDDS

4141PV OTPEN
PV OTPSN

Marta OMERZU PV Gospodarsko področje 4356PV Kontroling
Natalija LAH PV Kadrovsko splošno področje 4439

Brigita GRIL 
HTZ Vodstvo

4026HTZ Finančni oddelek
HTZ Kontroling

Rezultati za obdobje januar–maj 2017

Izračunan gospodarski prihranek v obdobju januar–maj znaša 23.076 evrov. Gospodarski prihranek je bil izračunan za tri 
koristne predloge, za druge pa je bila narejena ocena po ocenjevalni lestvici in izplačana enkratna nagrada.
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Pripadnost, požrtvovalnost, kolegialnost in nesebičnost 
so temelj tradicije rudarskega poklica
Spoštovani sodelavci, spoštovane sodelavke!

Zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje spoštujemo svojo zgodovino in z optimizmom zremo v prihodnost. 
Ponosni smo na dosežke, ki smo jih v teh letih dosegli. Posebej ponosni smo lahko na vrednote, ki jih nosimo v 
sebi.  Pripadnost, požrtvovalnost, kolegialnost in nesebičnost so temelj tradicije rudarskega poklica. Za uspešno 
podjetje so pomembni dobri medsebojni odnosi. Ko nam je težko, stopimo skupaj in dokažemo, da smo enotni 
in s tem močnejši.

Svet delavcev je pomemben člen podjetja, tista vez med zaposlenimi in vodstvom, ki premosti tudi vsa more-
bitna nesoglasja in omogoča, da je Premogovnik Velenje trdna družba z uspešno preteklostjo in jasno začrtano 
prihodnostjo.

Letos bo ob praznovanju našega stanovskega praznika na Mestnem stadionu že 57. skok čez kožo. Udeležimo se 
prireditve in skupaj pospremimo novo generacijo mladih rudarjev v naš rudarski stan.

Spoštovani sodelavci in sodelavke, v imenu Sveta delavcev Premogovnika Velenje vam iskreno čestitam ob na-
šem prazniku in vam želim čim bolj varno in uspešno delo.

Naj živi nam večno naš rudarski SREČNO!
Danilo Rednjak,

predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje

N a j  ž i v i  n a m  v e č n o  n a š  r u d a r s k i  S r e č n o !

Na pravi poti do lepše prihodnosti
3. julij je praznik rudarjev, poleg rudarjev ga praznujemo tudi vsi zaposleni v Skupini  Premogovnik Velenje. Z 
nami praznuje cela Šaleška dolina, saj je skoraj v vsaki družini kdo, ki je povezan s Premogovnikom Velenje. Z 
množičnim obiskom svečane prireditve se kaže tudi spoštovanje prebivalcev naše doline in bližnje okolice do 
rudarskega poklica.

Za nami so leta odrekanj, prilagajanj in socialnih sporazumov, zato si želim, da bi nam ta praznik pomagal najti 
pravo pot do lepše prihodnosti, predvsem pa nam pomagal najti veliko modrosti pri odločanju za nadaljnje ko-
rake. Prepričan sem, da imamo vsi zaposleni v Skupini PV, vključno z vodstvom, isti cilj, poleg tega smo ponosni, 
da smo del kolektiva, poznamo in spoštujemo tradicijo in vrednote našega dela.

V zadnjem času naši zaposleni množično odhajajo v pokoj, kar povzroča težave pri izvajanju vsakodnevnih 
delovnih obveznosti, zato generaciji letošnjih skakalcev želim, da se čim prej vključi v naš kolektiv in uspešno 
nadomesti upokojene delavce.

Ob dnevu rudarjev v imenu Sveta delavcev družbe HTZ Velenje čestitam vsem zaposlenim v Skupini PV, upoko-
jencem in seveda tudi novincem, ki se bodo s skokom čez kožo pridružili rudarskemu stanu. 

SREČNO!

Niko Filipović,
predsednik Sveta delavcev HTZ
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N a j  ž i v i  n a m  v e č n o  n a š  r u d a r s k i  S r e č n o !

3. julij je naš dan, dan rudarjev
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, 

pred nami je 3. julij, naš dan, dan rudarjev, ki ga poleg rudarjev praznujemo tudi vsi zaposleni v Skupini Premo-
govnik Velenje.

Med nami je kar nekaj sodelavcev, ki izpolnjujejo ali bodo v kratkem izpolnili pogoje za upokojitev. Ob tej prilo-
žnosti se jim zahvaljujem za njihov trud, za neizbrisen pečat, ki so ga pustili v podjetju, in jim vse dobro zaželim 
tudi v pokoju. Hkrati izrekam dobrodošlico precejšnjemu številu novih sodelavcev, predvsem jim želim varno 
delo in dobro počutje v našem kolektivu.

Svojo pripadnost podjetju in rudarskemu stanu tudi tokrat pokažimo z udeležbo na vsakoletnem srečanju ob 
rudarskem prazniku, ko bomo na Mestnem stadionu Velenje v rudarski stan sprejeli že 57. generacijo mladih 
rudarjev. In jih – kot je v navadi – na delovno pot pospremili s spoštovanjem in tradicijo, da se bodo po nas 
zgledovali in ohranili za naš poklic še vedno veljavna načela pripadnosti, požrtvovalnosti, tovarištva in nesebične 
pomoči.

V imenu SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje, še posebej 
jubilantom, upokojencem in seveda tudi novincem, čestitam ob 3. juliju – rudarskem prazniku.

Srečno!

Simon Lamot, 
predsednik SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje
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N a j  ž i v i  n a m  v e č n o  n a š  r u d a r s k i  S r e č n o !

POSLANICA OB 3 JULIJU, 
RUDARSKEM PRAZNIKU
 

Zanesljiv, neustrašen tovariš, solidaren, trezne presoje, predan in zvest. Takšen je bil 
več kot dve stoletji sinonim za rudarja. Odlike knapov, ki jih tudi razlike v narodnostih 
niso zrahljale, ostajajo bolj ali manj, tudi danes enake.
Rudar  je človek, ki koplje  rudo  ali upravlja temu namenjene  stroje.  Poklic je splošno 
priznan, kot eden najnevarnejših in najbolj tveganih, še posebej v državah v razvoju.
Težko in trdo delo, ki ga opravljamo in nosi visoko stopnjo tveganja, zasluži posebno 
priznanje in globoko spoštovanje.
 
Zato, spoštovani upokojenci, ki ste si v preteklosti služili kruh pod debelo plastjo zemlje, 
čeprav zamazani s sajami, premogovim prahom in odišavljeni s plini, pa vendarle 
ponosni na svoje delo, ste se vedno z veseljem vračali na površje, na svetlobo, v svež in 
čist zrak, med svoje najdražje in prijatelje ter z dvignjeno glavo pričali o dostojanstvu, 
predanosti in zvestobi svojemu poklicu. Spoštovanje!
 
Prav tako, pa tudi aktivni rudarji širom Slovenije, delavci in ljudje, ki še danes, vsak 
dan nosite svojo glavo naprodaj, za tisto nekaj malega, ko si z trdim delom, znojem 
in velikokrat tudi v nemogočih razmerah služite svoj vsakdanji kruh, za svoje družine, 
otroke in nenazadnje zase. Spoštovanje tudi Vam.
 
Že mesec julij, nam daje obilo sadja na površju zemlje, toploto in sonce, ki pa nam vsem, 
pomenita predvsem življenje. Daje pa nam ta prvi mesec v drugi polovici leta, že takoj na 
začetku tudi nove moči, potrebne za obstoj našega garaškega, a vendarle spoštovanega 
poklica. Nove moči v obliki novih, mladih in predvsem znanja ter dela željnih bodočih 
sodelavcev, ki se nam pridružujejo pri našem prazniku in kasneje delu v temnih globinah 
našega podjetja. Tudi Vam spoštovanje, mladi prijatelji in prihajajoči sodelavci.
 
Predvsem pa vse delavke in delavci v skupini Premogovnika Velenje, ki 
prispevate  najmanj  tretjino svojega življenja, da lahko v celi državi žanjejo sadove 
vašega dela v obliki energije, svetlobe in toplote. Spoštovanje!
 
Vsem skupaj, vam izrekamo iskrene čestitke ob 3 juliju, prazniku rudarjev. Želimo vam 
zdravje, varnost, zadovoljstvo, medsebojno razumevanje, vsekakor pa tudi uspeha pri 
vaših vsakodnevnih naporih v vašem delu, predvsem pa vam želimo srečne vrnitve med 
svoje domače. 

SREČNO!

Izvršilni odbor sindikalne podružnice 
SDRES v Skupini Premogovnik Velenje 
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N a j  ž i v i  n a m  v e č n o  n a š  r u d a r s k i  S r e č n o !

Naj bo tretji julij še naprej ponos in veselje
Spoštovani sodelavke in sodelavci,

tretji julij je naš praznik in praznik, ki ga v našem kolektivu zelo spoštujemo. Generacije pred nami so imele in 
tudi naša ima na ta dan veliko razlogov za veselje in praznovanje, saj je rudarski stan posebnost, ki je od nekoč 
dajala kos kruha, socialno varnost in veliko solidarnosti. To smo podedovali od naših starih staršev in staršev in 
prav je, da gojimo to spoštovanje tudi naprej. 

Invalidi smo še posebej vpeti v življenje in delo v kolektivu, v katerem smo nekateri pustili zdravje, leta odrekanja 
ob spoštovanju vrednot, ki veljajo v rudarstvu. Prav je, da se ob rudarskem prazniku še bolj zavzeto vprašamo, 
ali je vse dobro in prav, kar delamo in preživljamo. Verjetno je – in tako naj ostane. Le nekaj mora biti še bolj 
pomembno: človeška solidarnost, pomoč drug drugemu in zavedanje, če se bomo dovolj spoštovali, potem težav 
ne bo. Invalidi želimo z vsemi deliti vse tisto, kar imamo in kar nam pripada.

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

Drago Kolar,
predsednik Aktiva delovnih invalidov Skupine Premogovnik Velenje

Težkih problemov, s katerimi se ukvarjamo, ne moremo rešiti, 
če ostanemo na isti miselni ravni, kot smo bili takrat, ko smo 
jih ustvarili. Tako kot tudi lotevati se neke stvari na vedno enak 
način in obenem pričakovati vsakič drugačne rezultate, je naj-
natančnejša definicija norosti. 
(Albert Einstein)

Spoštovane članice in člani društva inženirjev in tehnikov 
skupine Premogovnik velenje,

ob prazniku rudarjev vam iskreno čestitamo. Naj vas v priho-
dnost vodita inovativno razmišljanje in domišljija, saj sta veli-
kokrat pomembnejša od znanja.

Upravni odbor DIT

Ob prazniku rudarjev 
vam Pihalni orkester 
Premogovnika velenje 
iskreno čestita in želi varno ter 
uspešno delo.

S r e č n o!
dr. Gregor Jeromel,
predsednik POPV
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Na obisku v Premogovniku Velenje 
generalni direktor HSE

Generalnemu direktorju so predsednik 
Uprave Premogovnika Velenje mag. 
Ludvik Golob in direktorji družb HTZ, 
RGP in PV Invest predstavili aktualno 
problematiko družb in razvojne načrte.
»V Premogovniku Velenje delujemo z 
najsodobnejšo tehnologijo in najbolj 
učinkovito Velenjsko odkopno metodo 
za podzemno pridobivanje premoga, 
po kateri smo prepoznavni tudi v svetu. 
V vsej zgodovini odkopavanja smo 
pridobili več kot 245 milijonov ton 
premoga, do konca odkopavanja v letu 
2054 je načrtovanih še 96 milijonov 
ton, odkopnih zalog pa je še približno 
115 milijonov,« je Matjaža Marovta 
seznanil mag. Ludvik Golob.
»Energetski koncept Slovenije je tik 
pred izidom. Vloga termoelektrarn v 
prihodnosti se bo morala spremeniti, 
če bo želela slediti politiki pridobivanja 
električne energije iz obnovljivih virov 
energije – tem spremembam pa se bo 
treba prilagoditi tudi znotraj Holdinga 
Slovenske elektrarne,« je napovedal 
generalni direktor Matjaž Marovt. 

25. maja 2017 je Premogovnik Velenje obiskal generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Matjaž 
Marovt. Gosta je sprejel predsednik Uprave Premogovnika mag. Ludvik Golob s sodelavci.

V nadaljevanju je predsednik Uprave 
predstavil izzive, s katerimi se v pod-
jetju srečujemo, in pri tem izpostavil 
kolektivno pogodbo iz leta 1996, ki ne 
sledi ne zakonodajnim spremembam 
ne razmeram na trgu. »Prav tako zaradi 
zakonodaje na področju upokojevanja 

ne moremo zaposlovati mladih, zaradi 
česar ne moremo zagotoviti prenosa 
znanja.«
Po predstavitvi si je generalni direktor 
ogledal še remontne delavnice – strojni 
in elektro remont, prezračevalni jašek 
NOP 2 in območje sanacije ugreznin.

Po predstavitvi si je generalni direktor ogledal še remontne delavnice – strojni in 
elektro remont, prezračevalni jašek NOP 2 in področje sanacije ugreznin. 
(foto: Tadeja Jegrišnik)

Generalnemu direktorju so predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob in direktorji družb HTZ, RGP in PV 
Invest predstavili aktualno problematiko družb in razvojne načrte. (foto: Tadeja Jegrišnik)
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Člani svetov velenjske in šoštanjske 
občine so na skupni izredni seji 18. 
maja soglasno nasprotovali dvi-
gu cene toplotne energije in se ob 
tem zavzeli za razkritje vseh v ceni 
upoštevanih podatkov. Od Holdinga 
Slovenske elektrarne oz. države priča-
kujejo izpolnitev zavez glede povrači-
la škode zaradi obremenitev okolja, v 
zvezi s tem napovedujejo tudi zakon. 
Šaleško dolino, ki se prek 
Komunalnega podjetja Velenje ogreva 

Premogovnik Velenje je v sodelo-
vanju s Šolo za rudarstvo in varstvo 
okolja Šolskega centra Velenje 
pripravil kratek film z naslovom 
»Srečno globoko pod površjem«.
Promocijski film, ki poskuša v 
objektiv ujeti utrip preteklosti in 
sedanjosti odkopavanja črnega zlata, 
je režiral Peter Vrčkovnik. Dilemo, 
kam se vpisati po končanem šolanju, 
so razrešili trije učenci. V Muzeju 
premogovništva Slovenije so se z 
dvigalom vrnili v preteklost, spozna-
vanje prave »podzemne tovarne« pa 

so pod budnim očesom mentorja 
doživeli v aktivnih jamah velenjskega 
Premogovnika. Njihovo navduše-
nje nad moderno tehnologijo jih je 
spremljalo še pri ogledu Medpodje-
tniškega izobraževalnega centra in 
Šolskega centra Velenje, s katerima je 
podjetje tesno povezano.
Film prikazuje številne prednosti in 
ugodnosti, ki jih nudi Premogovnik 
Velenje in so jih deležni dijaki, če 
se odločijo za poklica geotehnik 
in geostrojnik rudar. Te so med 
drugim štipendija, jamski dodatek in 

nagrada za uspešnost pri praktič-
nem izobraževanju, opravljanje 
praktičnega izobraževanja v realnem 
okolju, brezplačni avtobusni prevozi, 
malica, zdravniški pregledi, brezpla-
čen učbeniški sklad, možnost sub-
vencioniranega bivanja v dijaškem 
domu …
Film si lahko ogledate na pove-
zavi https://www.youtube.com/
watch?v=rhQ2IlCe-ae&t=133s in 
tudi med obiskom Muzeja premo-
govništva Slovenije.
Tiste, ki se še odločate za svojo po-
klicno pot, vabimo v Šaleško dolino 
med »knape«, ki vam kličejo 

SREČNO!

Vabljeni med knape

Šaleška dolina soglasno proti 
višji ceni za toplotno energijo

s toplotno energijo, ki je stranski 
produkt proizvodnje elektrike v Ter-
moelektrarni Šoštanj, je na noge dvi-
gnilo 57-odstotno zvišanje povprečne 
nakupne cene, ki za Komunalno 
podjetje Velenje velja od 1. maja letos. 
Ceno 17,25 evra za megavatno uro je 
Tešu s sklepom potrdila Agencija za 
energijo, končna cena za uporabnike 
v Šaleški dolini pa naj bi bila zaradi te 
podražitve za okoli četrtino višja od 
zdajšnje.

Predstavniki lokalnih skupnosti so 
se 24. maja glede povišanja prodajne 
cene za toplotno energijo ponov-
no sestali s predstavniki Holdinga 
Slovenske elektrarne, Teša in Pre-
mogovnika Velenje. Kot so pojasnili 
za medije, je bil sestanek tokrat bolj 
informativne narave, bosta pa Teš in 
Komunalno podjetje Velenje ponov-
no pregledala vhodne podatke za 
izračun cene.

Vir: STA

foto: Aleksander Kavčnik

PODJETJE SMO LJUDJE
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Društvo inženirjev in tehnikov Sku-
pine Premogovnik Velenje je prosto-
voljno, samostojno in nepridobitno 
združenje fizičnih oseb, ki se povezu-
jemo z namenom izmenjave izkušenj 
in strokovnih informacij s področja 
tehnike ter druženja. V ta namen 
društvo organizira različna predava-
nja, strokovne posvete, ekskurzije, s 
čimer razvija smisel za večjo produk-
tivnost in inovativnost ter spodbuja 
delo na tehničnih izboljšavah, pove-
čuje strokovno podkovanost svojih 
članov in širi znanje splošne tehnične 
kulture. Društvo sodeluje tudi z dru-
gimi društvi inženirjev in tehnikov 
v Sloveniji s poudarkom na razvoju 
njegove in sorodnih dejavnosti. Poleg 
tega organizira družabna in športno-
-rekreativna srečanja svojih članov in 
somišljenikov.
Spoštovani člani Društva inženirjev 
in tehnikov Skupine Premogovnik 
Velenje, v čast si štejemo, da nam je 

Novi Upravni odbor
13. aprila 2017 je mandat nastopil novi Upravni odbor Društva 
inženirjev in tehnikov Skupine Premogovnik Velenje – predsednik 
društva je postal Mitja Kamenik, Rolando Koren je tajnik, blagajnik je Damir Lukavačkić.

Skupščina društva zaupala odgovorno 
nalogo vodenja društva, ki se je bomo 
lotili z vso skrbnostjo in zavzetostjo. 
V našem programu, čigar rdeča nit je 
približati društvo čim večjemu številu 
zaposlenih in partnerjev Skupine 
PV, smo velik poudarek namenili 
komuniciranju. V času informacijske 
tehnologije, ko običajne poti obvešča-
nja članom ne zadoščajo več, bomo 
dodali nove načine komuniciranja, 
kot so socialna omrežja Facebook 
ipd. V prihodnjih mesecih bo ustvar-
jena tudi spletna stran DIT SPV, ki 
bo namenjena predstavitvi društva, 
aktivnosti v društvu in povezovanju 
s partnerji. Program smo zastavili 
pogumno. K do zdaj uveljavljenim 
dogodkom, kot so strokovna srečanja, 
jesenski kostanjev piknik in zazna-
movanje praznika svete Barbare, 
bomo dodali nove. K sodelovanju 
bomo povabili partnerje oziroma do-
bavitelje, se povezovali in izmenjevali 

izkušnje na tehničnem področju. 
Verjamemo, da nas povezuje skupna 
želja po učinkovitem in prijetnem 
sodelovanju. Pozdravljamo vas s cita-
tom znanega norveškega raziskovalca 
Thora Heyerdhala: »Meje? Nikoli jih 
nisem videl od blizu. Slišal pa sem, da 
obstajajo – v glavah nekaterih ljudi.«

Novi predsednik Društva inženirjev in tehnikov je Mitja Kamenik (v sredini), Rolando Koren (na levi) je tajnik, blagajnik je 
Damir Lukavačkić (na desni). (foto: Mrki)

Predloge o vsebinah in de-
javnostih, ki bi Vas zanimale, 
lahko pošljete na naš elektron-
ski naslov dit@rlv.si. Člane, 
ki nimate službene e-pošte s 
končnico @rlv.si, prosimo, da 
svoje zasebne e-poštne naslove 
posredujete na dit@rlv.si.

Upravni odbor DIT SPV,
Mitja Kamenik, Rolando Koren in 

Damir Lukavačkić
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Zavarovanje je v vseh 
družbah sklenjeno z 
Zavarovalnico Triglav, d. d.
Zaposleni v omenjenih družbah, 
razen v PLP, so po novi polici lahko 
izbrali zavarovanje po višjih zava-
rovalnih vsotah, katerih mesečna 
premija znaša 3,5 evra, vsem tistim, 
ki se za to niso odločili, bo premija 
prav tako obračunana po prenovlje-
ni polici, in sicer v višini 2 evrov in 
bodo imeli kritje po nižjih zavaroval-
nih vsotah. Za vse družbe in za obe 
možnosti (3,5 in 2 eura) veljajo od 1. 
4. 2017 novi zavarovalni pogoji PG-
-NE/10-4 in novi dopolnilni pogoji 
PG-npk-KOL/13-4. 

Pomembno
Obveščamo vas, da se začne jamstvo 
po novih policah in novih zavaroval-
nih pogojih s 1. 4. 2017, kar pomeni, 
da bodo vsi škodni dogodki, nastali 
do vključno 31. 3. 2017, do 24. ure, 
rešeni po starih policah in po do 

Kolektivno nezgodno zavarovanje 
zaposlenih v Skupini PV
Premogovnik Velenje je na novo uredil Kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih, ki velja 24 ur 
na dan, kar pomeni tudi doma, zunaj delovnega časa. Premija je bila po dosedanji vrednosti zadnji-
krat obračunala maja letos, od junija dalje pa bo za zaposlene v Premogovniku Velenje, HTZ, RGP, PV 
Invest in Sipoteh obračunana po novih policah. Nova polica in novi pogoji veljajo tudi za družbo PLP, 
vendar je tam ostala premija enaka, spremenjene so le zavarovalne vsote in zavarovalni pogoji. 

KOLEKTIVNONEZGODNO ZAVAROVANJE ZAPOSLENIH

24 ur
na dan

takrat veljavnih pogojih, škodni do-
godki, ki pa so že in bodo še nastali 
vključno od 1. 4. 2017, 00 00, naprej, 
bodo rešeni po novih policah in 
novih zavarovalnih pogojih.
Če imajo zaposleni v omenjenih 
družbah pri Zavarovalnici Triglav, d. 
d., sklenjeno še kakršno koli drugo 
posamično ali dodatno nezgodno 
zavarovanje pri življenjskem, nalož-
benem ali varčevalnem zavarovanju, 
se v primeru nezgode lahko naredi 
ena skupna Prijava nezgode. S tem 
se oškodovanec izogne pripravi in 
posredovanju dvojne dokumentacije.
V primeru uveljavljanja zavarovalni-
ne po kolektivnem nezgodnem za-
varovanju je treba k obrazcu Prijava 
nezgode priložiti:
•	 fotokopije vseh specialističnih izvi-

dov zdravljenja v času zdravljenja;
•	 fotokopijo evidence bolezni iz zdrav-

stvene kartoteke v delu, ki se nanaša 
na obravnavan nezgodni dogodek;

•	 fotokopijo odpustnice iz zdraviliš-
ča (če je bila zaradi nezgode po-
trebno zdraviliška rehabilitacija);

•	 fotokopijo kartončka fizikalne te-
rapije, če je bilo odrejeno razgiba-
vanje pod strokovnim vodstvom;

•	 fotokopijo Prijave poškodbe pri delu, 
ki jo izpolni delodajalec ali zdravnik v 
primeru poškodbe pri delu;

•	 fotokopijo Potrdila o upravičeni 
odsotnosti z dela (bolniški list, ki 
se dobi na obračunu plač);

•	 fotokopijo sklepa ZZZS o podalj-
šanju bolniškega staleža in 

•	 fotokopijo vozniškega dovoljenja 
(obe strani) v primeru prometne 
nesreče.

Vse zadeve v zvezi s kolek-
tivnim nezgodnim zavarova-
njem ureja Ivan Hozjan, int. 
tel. št. 4652.
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Cilj, da bi bili v Medobčinskem dru-
štvu invalidov Šaleške doline Velenje 
še bolj prepoznavni in dejavni, smo 
dosegli. Letos se je iztekel mandat 
vodstvu društva, zato smo odločili, 
da aktivno posežemo v kandidacij-
ske postopke. Prepričani smo, da 
imamo sposobne člane, ki lahko 
kandidirajo za funkcije, zato smo 
za predsednika društva predlagali 
srečka ramšaka, za nadzorni odbor 
je kandidaturo vložil drago kolar, 
vladimir Postružina pa za častno 
razsodišče. 

Dobro delo rojeva sadove
V Aktivu delovnih invalidov Skupine Premogovnik Velenje smo spet lahko zadovoljni. Delo, ki smo 
ga zastavili na začetku leta in potrdili na zboru članov, se odvija po pričakovanjih. Veseli nas, da 
se invalidi odločajo (tisti, ki še niso člani) za včlanjevanje v Aktiv, saj več kot nas bo, več bomo 
lahko dosegli.

PODJETJE SMO LJUDJE

Volitve so pokazale, da nam ljudje 
zaupajo, verjamejo v naše delo in 
načrte, saj smo bili vsi trije izvoljeni. 
Predvsem delo predsednika društva 
je zelo zahtevno in odgovorno – Sreč-
ko Ramšak je to nalogo sprejel z veli-
ko mero odgovornosti in pripravlje-
nosti, da bo društvo delovalo pošteno 
in v korist vseh članic in članov.
Na zadnji seji Aktiva smo se odlo-
čili, da bo izlet za člane in članice 
organiziran v drugi polovici avgu-
sta oziroma na začetku septembra. 
Odpravili se bomo na Slovensko 
primorje, si pogledali Luko Koper, še 

kaj zanimivega v Izoli ter imeli veliko 
časa za druženje in sprostitev. Že zdaj 
vabimo, da se odločite, da skupaj 
preživimo prijeten dan. Vse o izletu 
bomo članom sporočali po elektron-
ski pošti.
Zelo smo zadovoljni, da se naši člani-
ce in člani uspešno kosajo z drugimi 
športniki in športnicami ter dosegajo 
dobre rezultate. Naša članica Marija 
Sušec je dosegla izjemen uspeh na 
državnem prvenstvu v streljanju; 
osvojila je srebrno medaljo, za kar ji 
Aktiv iskreno čestita. Prav je, da se 

tekmovanj udeležujemo v čim večjem 
številu, saj se tako srečujemo, izme-
njamo mnenja in izkušnje.
Vsem sodelavkam in sodelavcem, ki 
se boste odpravljali na dopust, želimo 
vse dobro in srečno vrnitev nazaj v 
kolektiv.

Drago Kolar,
predsednik ADI Skupine PV

Novi predsednik Medobčinskega dru-
štva invalidov Šaleške doline je Srečko 
Ramšak.

Marija Sušec (stoji ob paraolimpijski prvakinji Veselki Pevec) je dosegla izjemen 
uspeh na državnem prvenstvu v streljanju; osvojila je srebrno medaljo.
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Upokojeni v obdobju 

od 1. 6. 2016

do 31. 5. 2017

JOŽE AVBERŠEK,
upokojen 15. junija 2016.
Rodil se je 10. 3. 1964 na Paškem 
Kozjaku. Poročen z Marto, rojeno 
Napotnik. Oče Martine in Jerneja.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
KV-zidar v Jamskih gradnjah. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1984.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju se bo ukvarjal z vsem, za 
kar med delom ni bilo časa.
Sodelavcem želi, da bi delali varno in 
brez nezgod.
Njegovo življenjsko načelo je: »Vedno 
se najprej zanesi nase!«

MATO LAMEŠIĆ,
upokojen 22. junija 2016.
Rodil se je 3. 6. 1963 v Gornji Obo-
dnici v občini Tuzla (BiH). Poročen z 
Janjo, rojeno Petrović. Oče Tine.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
rudarski tehnik v takratnem obratu 
Izobraževanje. Po služenju vojaškega 
roka je delo v našem kolektivu nada-
ljeval leta 1985.
Ob upokojitvi je delal kot rudarski 
nadzornik.
Bil je član delavskega sveta (svet obra-
ta) in Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 46-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času kolesari in veliko 
hodi. V pokoju bo imel več časa za 
delo okoli hiše v Bevčah in vikenda v 
domačem kraju.
Sodelavcem želi srečno in varno delo 
ter čim manj nezgod.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne 
naredi drugim tega, kar ne želiš, da 
oni naredijo tebi!«

ROMAN BOŽIČ,
upokojen 30. junija 2016.
Rodil se je 11. 12. 1966. Vdovec. Oče 
Gregorja in Andreja.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
KV-rudar v proizvodnji, kjer je delal 
vse do upokojitve.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 100-krat darovano kri ozi-
roma krvodajalstvo.
V pokoju se bo veliko rekreiral.
Sodelavcem kliče: »Srečno!«

ANDREJ DORNIK,
upokojen 30. junija 2016.
Rodil se je 16. 12. 1965 v Pušenici v 
občini Ormož. Poročen z Marijo, ro-
jeno Pavlinič. Oče Tadeja in Tomaža.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 
kot KV-rudar na klasičnem odkopu 
v obratu Izobraževanje. Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1985.

Ob delu je opravil tečaj za kombaj-
nista na odkopu, napredoval pa je v 
inštruktorja oz. učitelja praktičnega 
pouka, kar je bil tudi ob upokojitvi.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 40-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja z nogome-
tom in ribolovom, obiskuje gledali-
šča, je član konjeniško-kočijaškega 
društva, rad se vozi tudi z motorjem. 
Vse to bo počel tudi v pokoju, kjer 
bo zdaj čas še za kolo in delo okoli 
domače hiše.
Pri delu je doživel marsikaj, v spomin 
pa se mu je še posebej vtisnil dogo-
dek, ko si je pri malici na kranjski 
klobasi zlomil zob. Spomni se tudi 
dogodka, ko ga je dijak s kladivom 
udaril po nogi.
Sodelavcem sporoča, da naj bodo pri-
dni in varni pri delu z dijaki v jami.
Njegovo življenjsko načelo je: »Delaj 
varno in z glavo!«

SALKO MULABDIĆ,
upokojen 30. junija 2016.
Rodil se je 10. 3. 1966 v Odorovićih 
(BiH). Poročen z Nuro, rojeno Musić. 
Oče Mirnesa in Ermina.
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V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
PK-rudar v Proizvodnji. Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1986.
Ob delu se je izšolal za KV- rudarja, 
opravil pa je tudi tečaj ORO.
Ob upokojitvi je delal v jami, pri 
odpraševanju.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 50-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času kolesari in se spreha-
ja, kar bo počel tudi v pokoju.
Sodelavcem sporoča, naj bodo dobri, 
se ne kregajo in naj delajo varno.
Njegovo življenjsko načelo je: »Uživaj 
v življenju!«

MEHMEDALIJA 
DEMIROVSKI,
upokojen 8. julija 2016.
Rodil se je 1. 1. 1957 v Sarajevu 
(BiH). Poročen z Zdenko, rojeno 
Navodnik. Oče Jasmine in Andreja.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
avtomehanik v obratu Mehanizacija.
Ob delu je opravil tečaj hidravlike.
Ob upokojitvi je delal na intervenciji 
(zunaj–jama).
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za najboljšo 
skupino.
V mlajših letih je igral nogomet, zdaj 
se ukvarja s športnim ribolovom, rad 
se tudi sprehaja s psom.
Sodelavcem želi varno delo, brez 
nezgod.
Njegovo življenjsko načelo je: »Življe-
nje je treba živeti in ne le preživeti!«

REMZIJA MUJIĆ,
upokojen 8. julija 2016.

Rodil se je 6. 5. 1964 v Srebrenici 
(BiH). Poročen z Emiro, rojeno 
Ahmetović. Oče Dina.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
KV-rudar v proizvodnji v obratu jama 
Škale. Po služenju vojaškega roka je 
delo v našem kolektivu nadaljeval leta 
1986.
Ob delu je opravil tečaje za strelca, 
kombajnista in mentorja.
Ob upokojitvi je bil kombajnist na 
odkopu.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 40-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se rekreativno ukvar-
ja s športom, kar bo nadaljeval tudi v 
pokoju.
Sodelavcem želi varno delo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Z 
nasmehom se vse lažje doseže.«

BERIZ OSMANOVIĆ,
upokojen 16. julija 2016.
Rodil se je 16. 5. 1964 v Konjević 
Polju (BiH). Poročen s Sabino, rojeno 
Ibrahimović. Oče Alene in Alena.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
KV-rudar v obratu Preloge. Po slu-

ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1986.
Ob delu je opravil tečaj za kombajni-
sta v Pripravah.
Ob upokojitvi je delal na Pripravah 
(Zračenje).
Bil je član SDRES-Sindikata PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju se bo sprehajal v naravi, 
plaval v bazenih in delal ter užival 
na Kinta kunte, ukvarjal se bo tudi z 
vrtnarjenjem in z vnukinjo Sumejo.
Pri delu se mu je še posebej vtisnil 
v spomin dogodek, ko mu je pri 
policah za samoreševalne aparate, 
le-ta eksplodiral v rokah in ga opekel 
po obrazu.
Sodelavcem želi predvsem veliko 
zdravja in sreče pri delu.

ANDREJ BALAŽIC,
upokojen 31. julij 2016.
Rodil se je 27. 11. 1965 v Črenšovcih. 
Poročen s Tatjano, rojeno Krebl. Oče 
Jana in Aljaža.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
nekvalificirani delavec v obratu Pesje.
Ob delu se je leta 1993 izšolal za kva-
lificiranega rudarja.
Ob upokojitvi je delal kot rudar na 
odkopu.
32 let je bil član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in 50-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s kolesar-
jenjem in pohodništvom, aktiven pa 
je tudi v Gasilskem društvu Čren-
šovci.
V pokoju bo urejal okolico hiše in se 
ukvarjal z vrtičkarstvom. 
Sodelavcem želi, da bi delo opravljali 
varno in se zdravi vračali domov k 
svojim družinam.
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Njegovo načelo je: »Ne želi drugemu 
slabo, če mu že ne moreš pomagati.«

BOJAN PAVLINC,
upokojen 19. avgusta 2016.
Rodil se je 7. 8. 1963 v Slovenj Grad-
cu. Poročen Betko, rojeno Avberšek. 
Oče Aljoše in Nuše.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
rudarski tehnik v takratni Jami Pesje.
Z delom v našem kolektivu je po od-
služenem vojaškem roku nadaljeval 
leta 1984.
Ob delu je opravil strokovni izpit za 
rudarskega nadzornika. 
Leta 2002 se je na Visoki strokovni 
šoli Šolskega centra Velenje izšolal za 
inženirja rudarstva in geotehnologije.
Leta 1997 je napredoval v poslovodjo 
Jamskega transporta, leta 2001 pa je 
postal dežurni našega premogovnika, 
kar je delal vse do upokojitve.
Ves čas delovanja je bil član SPESS-
-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 in 25 let dela 
v podjetju.
Od leta 1977 je član Pihalnega orke-
stra Premogovnika Velenje, kjer bo 
aktiven tudi v pokoju. Ob tem bo zdaj 
večino časa namenil predvsem svoji 
družini.
Kot dežurni premogovnika je doživel 
veliko veselih in, žal, tudi nekaj tra-
gičnih dogodkov.

SAMO KORELC,
upokojen 5. oktobra 2016.
Rodil se je 6. 9. 1963 v Celju. Poročen 
s Tatjano, rojeno Ramšak. Oče Špele 
in Klemna.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot strojni ključavničar – tehnik v 
remontni delavnici. Po služenju voja-
škega roka je delo v našem kolektivu 
nadaljeval leta 1983.

Ob delu se je izšolal za inženirja 
rudarstva in geotehnologije, opravil je 
tudi tečaj za mentorja.
Ob upokojitvi je delal kot poslovodja 
Jamskega transporta v jami Preloge.
V prostem času se ukvarja z roko-
metom, košarko, kolesarjenjem in 
smučanjem, zbira tudi starine. V 
pokoju bo imel več časa tudi za delo 
na posestvu, izlete v hribe, vožnjo z 
motorjem in ukvarjanje z vnuki.
Sodelavcem želi, da bi kljub težav-
nemu obdobju in novim časom 
ohranjali stare rudarske vrednote. 
Pozdravlja jih z rudarskim »srečno«.
Njegovo življenjsko načelo je: »Pokrij 
se z odejo, kolikor je dolga.«

AHMET ALIĆ,
upokojen 7. oktobra 2016.
Rodil se je 18. 3. 1958 v Kosovi (BiH). 
Poročen s Čerimo, rojeno Halilović. 
Oče Nermina, Amela in Asmirja.

V podjetju se je zaposlil leta 1979 v 
obratu Jamske gradnje. Od leta 1981 
in vse do upokojitve je zaradi nezgo-
de v jami delal kot varnostnik.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.

V pokoju se bo ukvarjal z ribolovom, 
kolesarjenjem, hodil bo tudi na izlete. 
Veliko časa bo namenil svoji družini.

BOJAN PEČEČNIK,
upokojen 11. oktobra 2016.
Rodil se je 25. 7. 1956 v Celju.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
strojni ključavničar v Jamski meha-
nizaciji.
Ob delu je opravil tečaje hidravlike, 
pnevmatike in vzdrževanja tehničnih 
plinov.
Ob upokojitvi je delal v Elektro 
remontu.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Rad igra šah, v pokoju pa bo več časa 
namenil tudi delu na domačiji.
Sodelavcem želi, da bi vsako delo, ki 
se ga lotijo, opravljali z veseljem in 
zadovoljstvom ter da ostanejo zdravi 
in srečni tudi, ko se upokojijo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Delaj 
tisto, kar te veseli!«

DUŠAN TKAVC,
upokojen 28. oktobra 2016.
Rodil se je 23. 12. 1960 v Celju. Po-
ročen z Jano, rojeno Drofelnik. Oče 
Teje.

UPOKOJILI SO SE
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V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
strojni tehnik v obratu Mehanizacija. 
Ob delu je opravil tečaja hidravlike in 
pnevmatike.
Ob upokojitvi je delal kot strojni 
tehnolog v HTZ.
Bil je član Športnega društva Skupine 
PV in Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 60-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s karate-
jem. V pokoju se bo poleg tega ukvar-
jal tudi s planinarjenjem, pohodni-
štvom, plavanjem in kolesarjenjem.

ISMET BULJUBAŠIĆ,
upokojen 31. oktober 2016.
Rodil se je 10. 4. 1957 v Vrhpolju v 
občini Sanski Most (BiH). Poročen 
s Sadifo, rojeno Đafić. Oče Adisa in, 
žal, že pokojne Adise.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot cirkularist v takratni Gradbeni 
dejavnosti. 
Ob delu se je izšolal za zidarja in 
cirkularista.
Ob upokojitvi je delal v sortirnici 
PLP.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Njegovi konjički so sprehajanje in 
druženje s prijatelji.
V pokoju bo hodil na izlete.
Sodelavcem želi vse najboljše in 
da bodo tudi v prihodnje pridni in 
pozitivni.
Njegovo življenjsko načelo je: »Laško 
je zakon!«

PETER SCHWEIGER,
upokojen 30. novembra 2016.
Rodil se je 19. 10. 1965. Poročen z 
Darjo, rojeno Blažič. Oče Daše in 

Gašperja.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
KV-strugar v obratu Zračenje. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1986.
Ob delu se je izšolal za KV-rudarja.
Ob upokojitvi je delal kot strežnik 
mehanizacije v jami Pesje.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 20-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s planinar-
jenjem, odbojko in drsanjem, ob tem 
se bo v pokoju ukvarjal še v vinogra-
dništvom, žganjekuho in igranjem 
golfa.
Sodelavcem želi varno delo, pred-
vsem pa, da se med sabo spoštujejo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Živi za 
danes, saj ne veš, kaj bo jutri!«

RUDI KALAC,
upokojen 16. decembra 2016.
Rodil se je 10. 2. 1961 v Puli (Hr-
vaška). Poročen z Zineto, rojeno 
Kurtović. Oče Luana in Stele.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
KV-gradbenik na Pripravah. 

Ob delu se je izšolal za rudarskega 
tehnika.
Ob upokojitvi je delal na Pripravah 
oz. pri zračenju.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 30-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času plava, rad se spreha-
ja v naravi, veliko časa nameni tudi 
opravilih pri vikendu. V pokoju bo 
veliko potoval, se vozil z motorjem in 
kdaj šel tudi na morje.
Sodelavcem želi, da bi se bolj 
spoštovali med seboj in se z dela 
vedno zdravi vrnili domov k svojim 
družinam.
Njegovo življenjsko načelo je: »Sreč-
no, rudar!«

EDVARD ŠIVAK,
upokojen 26. decembra 2016.
Rodil se je 3. 5. 1964. Poročen z Ne-
venko, rojeno Vidmar. Oče Doroteje.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 v 
Prelogah.
Ob delu se je izšolal za KV-rudarja, 
opravil je tudi tečaj za kombajnista.
Ob upokojitvi je delal kot odgovorni 
rudar na odkopu.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času je aktiven v konje-
rejskem društvu. Tudi v pokoju se bo 
ukvarjal s konji in ježo konj.
Sodelavcem želi veliko uspehov pri 
delu in predvsem zdravja.

ROBERT JAN,
upokojen 26. decembra 2016.
Rodil se je 10. 4. 1965 v Celju. Po-
ročen z Marijano, rojeno Rošer. Oče 
Urške in Alenke.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
ključavničar v Strojni mehanizaciji. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
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našem kolektivu nadaljeval leta 1985.
Ob delu se je izšolal za KV-rudarja, 
opravil je tudi tečaja za jamskega 
reševalca in kombajnista.
Ob upokojitvi je delal pri Zračenju.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in darovano kri oziroma 
krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s kolesar-
jenjem in vožnjo z motorjem, je tudi 
član Športnega društva Dolič. Tudi v 
pokoju bo veliko časa namenil športu.
Sodelavcem sporoča, naj bodo pri 
delu previdni in preudarni.
Njegovo življenjsko načelo je: »Kjer je 
volja, tam je pot!«

ROMAN OBLAK,
upokojen 26. decembra 2016.
Rodil se je 23. 2. 1963 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Darjo, rojeno Petkov-
nik. Oče Zorana in Sandre.

V podjetju se je zaposlil leta 1980 kot 
strojni ključavničar v Jamski strojni 
službi. Po služenju vojaškega roka je 
delo v našem kolektivu nadaljeval leta 
1985.
Ob delu se je izšolal za strojnega teh-
nika, opravil je tudi tečaje hidravlike, 

ravnanja z nevarnimi snovmi in cer-
tificiranje opreme po sistemu Atex. 
Med delom je napredoval v strojnega 
tehnologa.
Ob upokojitvi je delal v Oddelku teh-
nološke priprave strojnih naprav.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in za inovativnost. Prejel je 
tudi državno odlikovanje Spomin-
ski znak Golte 1991 ter priznanja 
OZVVS Šoštanj, PGD Šoštanj mesto 
in LD Smrekovec Šoštanj.
V prostem času se ukvarja s kolesar-
jenjem, lovom in planinarjenjem, ak-
tiven je tudi v društvih PGD Šoštanj 
mesto, LD Smrekovec Šoštanj, ŠKD 
Mačji kašelj in OZVVS Šoštanj.
V pokoju se bo ukvarjal z vsem, kar 
ga bo veselilo in osrečevalo.
Sodelavcem sporoča, da je življenje 
valovanje z vzponi in padci, žal, a 
brez tega ne bi bilo prihodnosti.
Njegovo življenjsko načelo je: »Je 
treba delat'.«

JANEZ ROŽEJ,
upokojen 26. decembra 2016.
Rodil se je 7. 7. 1957 v Topolšici. 
Poročen z Marto, rojeno Zidarn. 
Oče dvojčkov Ivana in Simona.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
elektrikar v obratu Mehanizacija.
Ob delu je opravil tečaj za inštruktor-
ja usmerjenega izobraževanja.
Ob upokojitvi je delal kot evidentičar 
v Elektro remontu.
Bil je član Športnega društva Skupi-
ne PV in Aktiva delovnih invalidov 
Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času rad smuča. V pokoju 
se bo ukvarjal z živalmi, gobarjenjem 
in pohodništvom.

Sodelavcem želi varno delo in da bi 
tudi sami zdravi dočakali upokojitev.

ZVONKO KODRUN,
upokojen 26. december 2016.
Rodil se je 21. 5. 1964 v Celju. Po-
ročen s Pavlico, rojeno Šibanc. Oče 
Jureta in Urške.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
NK-delavec v Jami Škale. 
Ob delu se je najprej izšolal za KV-
-rudarja ter potem še za rudarskega 
tehnika in inženirja rudarstva.
Napredoval je v rudarskega nadzorni-
ka, kasneje še v poslovodjo OUTN-J1 
in tehnologa VZD.
Ob upokojitvi je bil zaposlen v HTZ-
-OUTN kot nadzornik oskrbe in 
urejanja transportnih naprav.
Bil je član sveta delavcev, SPESS-Sin-
dikata PV, Športnega društva Skupine 
PV, Aktiva Rdečega križa Premogov-
nika Velenje, bil pa je tudi predsednik 
mladine – Jama Škale in promotor 
OUTN.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju, priznanje za 18 let aktiv-
nega dela v Jamski reševalni četi in 
priznanje za 50-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo. Prejel je tudi 
državni Bronasti znak ZSMS in dr-
žavno priznanje kot 9-kratni udarnik 
v mladinskih delovnih brigadah.
V prostem času se ukvarja s smuča-
njem, tenisom, smučanjem na vodi. 
Rad obišče gledališke predstave in 
različne koncerte. Aktiven je tudi v 
strelskem društvu Mrož, društvu bri-
gadirjev in društvu Morjeplovci. Rad 
kampira in se vozi s svojim gumija-
stim čolnom.
V pokoju bo urejal okolico hiše v 
Škalah, vrtnaril ter potoval po Evropi.
Sodelavcem sporoča, da je v »penziji« fajn.
Njegovo osebno načelo je: »Živi in 
pusti živeti.«

UPOKOJILI SO SE
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ANTON ZVONKO 
LAMPRET,
upokojen 26. decembra 2016.
Rodil se je 4. 6. 1965 v Celju. Poročen 
z Jožico, rojeno Kotnik. Oče Barbare 
in Doroteje.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
NK-delavec v takratnem obratu Jama 
Škale. Po služenju vojaškega roka je 
delo v našem kolektivu nadaljeval leta 
1986.
Ob delu se je izšolal za poklicnega 
rudarja, opravil je tudi tečaj za odgo-
vornega rudarja na odkopu ter izpit 
za strelca v metanski jami.
Na odkopih je delal ves čas delovanja 
v Premogovniku Velenje, kar je več 
kot 32 let. 
Ob upokojitvi je delal kot odgovorni 
rudar in strelec na odkopu v obratu 
Proizvodnja.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV ter 25 let tudi 
košarkarski sodnik Košarkarske zveze 
Slovenije.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 14 let aktivnega dela v Jam-
ski reševalni četi in 50-krat darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času kolesari, igra tenis, 
hodi v planine in smuča. Je član pla-
ninskega društva, rad tudi vrtnari.
V pokoju bi rad potoval po svetu, 
hodil v planine, kolesaril, igral tenis, 
košarko, smučal in šel večkrat na 
morje.
Pri delu se mu je še najbolj vtisnil v 
spomin dogodek, ko je na odkopu 
v Jami Pesje prišlo do izriva plina, 
zaradi česar je njega in sodelavca 
vrglo sedem metrov stran v smerni 
transporter. Na srečo pri tem ni bil 
nihče poškodovan.
Sodelavcem želi »srečno« pri njiho-

vem delu, predvsem pa jim sporoča, 
naj bodo složni.
Njegovo življenjsko načelo je: »Višje, 
hitreje, močneje – brez popuščanja!«

BOJAN GORIŠEK,
upokojen 29. decembra 2016.
Rodil se je 22. 9. 1962 v Trbovljah. 
Oče Mateja.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
NK-rudar v obratu Izobraževanje.
Ob delu se je izšolal za KV-rudarja, 
opravil je tudi tečaj za kombajnista.
Ob upokojitvi je delal kot strežnik 
mehanizacije.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 80-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja z nogo-
metom, tenisom in odbojko. Tudi v 
pokoju se bo veliko rekreiral.
Sodelavcem želi varno delo in čim 
manj delovnih nezgod.

EDVARD MEŽNAR,
upokojen 29. decembra 2016.
Rodil se je 20. 12. 1965 v Celju. 
Poročen z Anico, rojeno Senica. Oče 
Simona in Jureta.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
avtomehanik v takratnem APS (Avto-

prevozništvo in servisi).
Ob delu se je izšolal za strojnega teh-
nika, opravil je tudi tečaja hidravlike 
in pnevmatike.
Med delom je večkrat napredoval, ob 
upokojitvi je delal kot strojni poslo-
vodja.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 10-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se rekreativno ukvar-
ja s športi, kot so košarka, smučanje, 
pohodništvo, rad se vozi z motorjem, 
ureja pa tudi okolico svoje hiše. Vse 
to bo počel tudi v pokoju. Njegov 
konjiček so tudi umetniška zidarska 
dela.
Sodelavcem sporoča, naj v jami delajo 
varno. Pri delu jim želi veliko uspe-
hov in sreče, predvsem naj pazijo na 
svoje zdravje.
Njegovo življenjsko načelo je: »Vse se 
da storiti, vendar sta za to potrebna 
čas in volja!«

VITO FELICIJAN,
upokojen 31. decembra 2016.
Rodil se je 23. 4. 1963 v Celju. Poro-
čen z Alenko, rojeno Kuhar. Oče Tine 
in Izidorja.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
strojni tehnik v Strojni službi Škale. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1984.
Ob delu je opravil strokovni izpit na 
strojnega nadzornika, opravil pa je 
tudi tečaja hidravlike in pnevmatike.
Ob upokojitvi je bil nadzornik izme-
ne v Jamski strojni službe – Preloge.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 60-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
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V prostem času se ukvarja s kolesar-
jenjem, pohodništvom, smučanjem, 
mizarjenjem in popotništvom. Akti-
ven je tudi v amaterskem gledališču 
in moto klubu. Z vsem naštetim se 
bo ukvarjal tudi v pokoju, imel bo čas 
tudi za delo na manjši domači kmetiji 
ter gospodinjsko pomoč družini in 
staršem.
Spomni se dogodka s prvega delov-
nega dne, ko su mu robati čevlji tako 
ožulili stopala, da je moral za nekaj 
dni v bolniško.
Sodelavcem sporoča, naj bodo pono-
sni nase, na svoje delo in podjetje, saj 
jih bo le tako spoštovala tudi okolica.
Njegovo življenjsko načelo je: »Živi in 
pusti živeti.«

IVAN KANDUTI,
upokojen 28. februar 2017.
Rodil se je 20. 7. 1965 v Slovenj Grad-
cu. V zunajzakonski zvezi z Majo 
Šinkovec. Oče Sare in Bila.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 v 
takratnem obratu Jamsko vrtanje. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1985.
Ob delu je opravil elektro tečaj za 
delo v metanski jami, je tudi izprašan 
gasilec.
Ob upokojitvi je delal kot glavni 
črpalničar v jamskem črpališču na 
koti –130.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, 
Aktiva delovnih invalidov PV, Aktiva 
Rdečega križa PV ter član TAK Rudar 
in ŠD Pesje.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, darovano kri oziroma krvo-
dajalstvo, priznanje za inovativnost 
ter državno odlikovanje TAK Rudar 
– srebrno medaljo v kategoriji mlajši 
mladinci do 62 kg.
V prostem času dviguje uteži in se 

ukvarja s karatejem. Je član ŠD Pesje, 
rad gobari, je tudi strasten zeliščar, 
elektronik in mehanik. 
V pokoju se bo ukvarjal z vsem, kar 
koristi zdravju, veselju in dobre-
mu počutju v tretjem življenjskem 
obdobju.
Sodelavcem želi veliko sreče, uspehov 
ter varno in mirno delo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Vsak 
je svoje sreče kovač.«

MARKO DIMEC,
upokojen 28. februarja 2017.
Rodil se je 22. 7. 1965 v Celju. Po-
ročen z Andrejo, rojeno Cvikl. Oče 
Uroša in Katje.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
nekvalificirani delavec v proizvodnji v 
Jami Škale.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
kopača. Ob upokojitvi je delal kot 
KV-rudar na odkopu.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in 10-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času igra košarko, kolesari, 
plava, veliko se sprehaja. Vse to bo 
počel tudi v pokoju, ob tem bo še 
vrtnaril in gobaril.
Sodelavcem želi veliko zdravja in 
uspehov ter čim manj nezgod pri 
delu.
Njegovo osebno načelo je: »Kar lahko 
storiš danes, ne odlašaj na jutri.«

DANIJEL REK,
upokojen 28. februarja 2017.
Rodil se je 20. 8. 1963 v Celju. Poro-
čen s Suzano, rojeno Dukarič.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
elektrotehnik v obratu Klasirnica. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1984.

Ob delu je opravil elektro tečaj proti-
eksplozijske zaščite.
Ob upokojitvi je delal v obratu 
OUTN, kot dežurni elektrikar v jami.
Bil je član Športnega društva Skupine 
PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 50-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času smuča, plava in ko-
lesari. Ukvarja se tudi z navtiko, pred-
vsem s križarjenjem s svojo barko.
V pokoju bo poleti križaril, pozimi pa 
smučal.
Sodelavcem sporoča, da je v pokoju 
prav »luštno«, zato naj tudi sami 
nikar ne odlašajo z odločitvijo zanj.
Njegovo življenjsko načelo je: »V 
sanje moraš verjeti in se uresničijo.«

MARJAN KOTNIK,
upokojen 28. februarja 2017.
Rodil se je 1. 12. 1965 v Plešivcu. 
Poročen z Damjano, rojeno Rajšter. 
Oče Edija in Mojce.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
jamski elektrikar v elektro remontu v 
obratu Mehanizacija (Stare Preloge). 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1985.

UPOKOJILI SO SE
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Ob delu se je izšolal za elektrotehnika 
v Šolskem centru Velenje, opravil pa 
je tudi Ex-tečaj ter tečaj za inštruk-
torja praktičnega pouka in vodenja v 
skupini.
Ob upokojitvi je delal kot elektro 
nadzornik izmene v jami Pesje.
32 let je bil član SPESS-Sindikata PV, 
Športnega društva Skupine PV in 
Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s košarko, 
tenisom, smučanjem, pohodništvom. 
V kraju, kjer biva, je tudi član špor-
tnega društva. Vse to bo počel tudi v 
pokoju.
Pri delu je doživel marsikaj, v spomin 
so se mu še posebej vtisnile razne što-
rije starejših knapov, ki so bile vedno 
nekaj posebnega.
Sodelavcem želi, da bi delali varno 
in si med seboj pomagali, saj se vse 
enkrat obrestuje.
Njegovo življenjsko načelo je: »Bodi 
človek!«

IVAN SKORNŠEK,
upokojen 10. marca 2017.
Rodil se je 29. 7. 1967 v Celju. Poro-
čen z Natalijo, rojeno Železnik. Oče 
Laure.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
NK-rudar v obratu Preloge. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1986.
Ob delu se je izšolal za KV-rudarja, 
opravil je tudi tečaja za kombajnista 
in vodjo odkopa. Ob upokojitvi je bil 
vodja odkopa DC2.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in leta 2010 tudi priznanje za 
najboljšo delovno skupino – Odkop 
G2/C.
V prostem času se ukvarja s kole-

sarjenjem in pohodništvom, kar bo 
počel tudi v pokoju.
Sodelavcem želi varno in srečno delo.

ANTO KOVAČEVIĆ,
upokojen 31. marec 2017.
Rodil se je 24. 10. 1965 v Tesliću 
(BiH). Poročen s Savo, rojeno Steva-
nović. Oče Sanje, Suzane in Marka.

V podjetju se je kot KV-rudar zaposlil 
leta 1983 v takratnem TOZD-u 
Izobraževanje. Po služenju vojaškega 
roka je delo v našem kolektivu nada-
ljeval leta 1986.
Ob delu je leta 1990 opravil tečaj za 
strelca in leta 2001 še tečaj za vodiča 
v Muzeju premogovništva Slovenije.
Ob upokojitvi je delal kot strežnik 
mehanizacije in urejanja jamskih 
prostorov.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času teče, igra tenis, na-
mizni tenis, obiskuje tudi gledališke 
predstave v velenjskem gledališču.
Vse to bo počel tudi v pokoju, več se 
bo lahko ukvarjal tudi z vnukom.
Ob delu se mu je še posebej vtisnil v 
spomin dogodek, ko mu je na odko-
pu v jami Škale »pes« stisnil zapestje 
leve roke, zaradi česar je bil invalid-
sko ocenjen.
Sodelavcem sporoča, naj pazijo na 
varnost in zdravje. 
Njegovo osebno načelo je: »Ne delaj 
drugim tega, kar ne želiš, da oni 
delajo tebi.«

LEON GROBELNIK,
upokojen 31. marec 2017.
Rodil se je 20. 6. 1964 v Celju. Poro-
čen z Marijo, rojeno Štelcl. Oče Kaje.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
rudarski tehnik v obratu Zračenje. 
Delo v našem kolektivu je nadaljeval 

leta 1985, po služenju vojaškega roka.
Ob delu je opravil tečaj za jamskega 
reševalca.
Ob upokojitvi je delal kot rudarski 
nadzornik pri Zračenju.
Bil je član Sveta delavcev PV, SPESS-
-Sindikata PV, Športnega društva 
SPV in Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 25 let aktivnega dela v Jam-
ski reševalni četi in 50-krat darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s kolesar-
jenjem, planinarjenjem in tenisom 
ter gobarjenjem, vrtnarjenjem in 
zeliščarstvom. 
Tudi v pokoju bo športno aktiven. Ob 
tem bo še gobaril, ukvarjal se bo tudi 
z zeliščarstvom in sadjarstvom.
Pri delu se mu je še posebej vtisnilo v 
spomin gašenje požara v Muzeju pre-
mogovništva Slovenije, pri katerem je 
aktivno sodeloval.
Sodelavcem želi veliko zdravja in sre-
če pri delu – vse naj potekalo varno. 
Ob tem jim želi, da bodo za opravlje-
no delo tudi dobro plačani.
Njegovo osebno načelo je: »Ne počni 
drugim tega, kar ne želiš, da počnejo 
tebi.«

ANTON FIRER,
upokojen 8. aprila 2017.
Rodil se je 10. 2. 1963 v Celju. Poro-
čen z Mojco, rojeno Leskovšek. Oče 
Tadeja in Maše.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
kvalificirani ključavničar v takratnem 
obratu Strojna mehanizacija – sever.
Ob delu se je izšolal za vzdrževalca 
Ex-naprav, opravil pa je tudi različne 
tečaj hidravlike ter tečaje za vzdrže-
valca VDL, EVP in DVP ter nadzor-
nika strojnih del v metanski jami.
Napredoval je vzdrževalca odkopov 
in strojnega dežurnega ter kasneje 

UPOKOJILI SO SE
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še v strojnega tehnologa in strojnega 
projektanta.
Ob upokojitvi je delal v Oddelku 
tehnološke priprave strojnih naprav 
kot tehnolog vrtanja in naprav.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za inovativnost.
V prostem času igra košarko, od-
bojko, kolesari, smuča in se vozi z 
motornim kolesom.
V pokoju bo urejal dom in njegovo 
okolico, prideloval poljščino in vrtni-
ne ter veliko »športal«.
Sodelavcem sporoča, naj bodo pošte-
ni, delovni, veseli in složni, predvsem 
naj cenijo in spoštujejo svoj poklic. 
Želi jim, da bi delo v Premogovniku 
Velenje potekalo varno, saj je prepri-
čan, da je varnost tako za zaposlene 
kot tudi za naš premogovnik najpo-
membnejša.
Njegovo osebno načelo je: »S skupni-
mi močmi lahko veliko dosežemo.«

BOJAN AVBERŠEK,
upokojen 12. maja 2017.
Rodil se je 20. 9. 1965 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Anko, rojeno Krajcar. 
Oče Gašperja in Anje.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 v 
Strojni službi (vodovod). 

Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Sodelavcem želi varno in uspešno 
delo in jih pozdravlja z rudarskim 
»srečno«!

ALEKSANDER JOVANOVIĆ,
upokojen 31. maja 2017.
Rodil se je 24. 3. 1967 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Vesno, rojeno Panić. 
Oče Mateje in Andreje.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot NK-delavec v obratu Gradbena 
dejavnost. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
leta 1987.
Ob delu se je izšolal za PK-rudarja.
Ob upokojitvi je opravljal sanacijska 
dela v jami, v obratu Priprave.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 70-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V pokoju se bo ukvarjal s športom, se 
sprehajal, vozil na izlete z motorjem 
in gobaril.
Pri delu je doživel veliko lepih 
izkušenj, še najbolj se mu je vtisnil 
v spomin prvi delovni dan v obratu 
Priprave.
Sodelavcem želi varno in uspešno 
delo s kolektivnim duhom in brez 
nezgod. Prepričan je, da je osebna 
izkušnja najboljša šola, vendar je 
šolnina včasih predraga.
Njegovo življenjsko načelo je: »Uživaj 
življenje.«

ROBERT VODEB,
upokojen 31. maja 2017.
Rodil se je 1. 9. 1965 v Slovenj 
Gradcu. Poročen z Branko, rojeno 
Hudournik. Oče Maruše in Tilna.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 na 
klasičnem čelu v jami Škale.
Ob delu se je izšolal za KV-rudar-
ja, opravil je tudi tečaj za jamskega 
reševalca in tečaj za delo z nevarnimi 
snovmi.
Ob upokojitvi je bil strežnik mehani-
zacije/stikalist v Pripravah.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 16 let aktivnega dela v Jam-
ski reševalni četi in 78-krat darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času pomaga pri Judo 
klubu Velenje, je član PGD Velenje, 
njegov konjiček je ribolov. 
V pokoju se bo ukvarjal z urejanjem 
okolice hiše, pomagal bo na kmetiji, 
veliko časa bo namenil tudi igranju z 
vnukom.
Sodelavcem želi, da delajo varno, 
razumno in brez nezgod.
Njegovo življenjsko načelo je: »Kar 
seješ, to boš žel.«

MIROSLAV LENART,
upokojen 31. maja 2017.
Rodil se je 12. 7. 1964 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Alenko, rojeno Tepež. 
Oče Tine in Matica.

UPOKOJILI SO SE
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V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
strojni tehnik v Jamskem transportu.
Ob delu se je izšolal za inženirja ru-
darstva in geotehnologije v Višji stro-
kovni šoli Šolskega centra Velenje. 
Opravil je tečaje za strojnika VDL, 
jamskega reševalca in strojnika AKU-
-lokomotiv. Leta 1997 je napredoval 
v tehnologa zahtevnih rudarskih del, 
kar je bil vse do upokojitve.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 15 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi, 70-krat daro-
vano kri oziroma krvodajalstvo ter 
priznanje za inovativnost, saj je bil 
naj inovator leta 2016.
V prostem času rekreativno smuča, 
plava, kolesari, se ukvarja s pohodni-
štvom, obiskuje gledališke predstave 
in koncerte, njegov konjiček je zgodo-
vina. V pokoju bo poleg naštetega 
prideloval domačo hrano – predvsem 
sadje in zelenjavo ter gojil drobnico 
in male živali.

Pri delu se mu je še posebej vtisnil v 
spomin dogodek, ko so prebili tunel 
GZL-1 v Celju, kjer je bil operativni 
vodja delovišča. 
Sodelavcem sporoča, naj delajo 
varno.
Njegovo življenjsko načelo je: »Čuvaj 
zdravje, da ne bo prepozno!«

MARKO GARAŠEVIĆ,
upokojen 31. maja 2017.
Rodil se je 13. 10. 1964 v Tuzli (BiH). 
Poročen z Mando, rojeno Lamešić. 
Oče Željka in Maria.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot NK-delavec v proizvodnji v jami 
Pesje.
Ob delu se je izšolal za KV-rudarja.
Zadnjih osem let pred upokojitvijo je 
bil strežnik mehanizacije.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.

V prostem času rekreativno igra 
nogomet. V pokoju bo užival pri 
rekreaciji in v druženju z vnuki.
Pri delu se mu je še posebej vtisnil v 
spomin vdor plina leta 2003. 
Izjemno srečen in ponosen je, da je 
imel dobre sodelavce; želi jim srečno 
in varno delo.

S r e č n o !
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 Rudarski praznik bomo zaznamo-
vali v soboto, 1. julija 2017, ob 18. 
uri, ko bo na Mestnem stadionu 
velenje izveden 57. skok čez 
kožo. Praznik rudarjev se bo začel z 
budnicami Pihalnega orkestra 
Premogovnika velenje, ob 17. 
uri pa se bodo uniformirani rudar-
ji zbrali na titovem trgu v središču 
Velenja, od koder bodo ob 17.30 
krenili proti stadionu.
Tako kot že dve leti do zdaj bo po 
prireditvi na parkirišču pod galac-
tico družabno srečanje zaposlenih 
v družbah skupine Premogovnik 
velenje in upokojencev skupine 
Pv.

V ta namen bodo družbe v skupini 
Premogovnik velenje (PV, HTZ 
Velenje, RGP, PV Invest in Sipoteh) 
vsakemu zaposlenemu donirale 
bon za malico. bon, ki ga bodo 
zaposleni v navedenih družbah 
prejeli v kuvertah ob izplačilu 
majske plače, bo mogoče porabiti 
samo na družabnem srečanju po 
skoku čez kožo. 
Malico na družabnem srečanju bo 
možno dobiti na podlagi prejetega 
bona ali z gotovinskim plačilom.
Uniformirani rudarji bodo v času 
zbora za parado prejeli tudi bon za 
pijačo, ki ga bodo lahko za pivo 

unovčili na za to predvidenem 
razdelilnem mestu ob stadionu 
in tudi v šotoru na prireditvenem 
prostoru.
Upokojeni rudarji bodo lahko bone 
za malico z osebnim dokumentom 
prevzeli v Stekleni direkciji od 19. 
do 21. junija med 7. in 15. uro. Bon 
bo možno unovčiti zgolj na dan 
prireditve.
srečanje delovnih jubilantov in ju-
bilantov jamske reševalne čete bo v 
soboto, 1. julija, z začetkom ob 10. 
uri v glasbeni šoli Frana koruna 
koželjskega velenje.

Prijazno vabljeni!

Rudarski praznik

OBVESTILO O ZAPORI CEST
Odbor za pripravo prireditve Skok čez kožo Premogovnika Velenje sporoča, da bo rudarska parada v soboto, 1. 
julija 2017, ob 17.30 krenila s Titovega trga v Velenju na Mestni stadion.
Pot parade bo po Rudarski, Prešernovi, Jenkovi, Kidričevi in Koroški cesti do krožišča pri starem kinu, nato po 
Cesti na jezero do vhoda na stadion na severovzhodni strani.
Omenjene ceste bodo med parado (do vključno 18. ure) zaprte za promet, za nekaj minut pa bo ustavljen tudi 
promet na vpadnicah na omenjene ceste, in sicer na Tomšičevi, Šercerjevi, Kersnikovi in Aškerčevi cesti.
Hvala za razumevanje!
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V Skupini Premogovnik Velenje za uresničitev svojega poslanstva in načrtov  
potrebujemo mlade in ustrezno usposobljene sodelavce, zato vabimo, da se prijavite na

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018.
Razpisujemo štipendije in nudimo ugodnosti v programih:

Premogovnik velenje, d. d. število štipendij

geostrojnik rudar 10

geotehnik 8

mehatronik operater 4

elektrikar 2

diplomirani inženir geotehnologije in rudarstva (VS ali UN) 2

diplomirani inženir strojništva (UN) 1

Htz, I. P., d. o. o. število štipendij
mehatronik operater 3
strojni tehnik 2
diplomirani inženir strojništva (VS ali UN) 1
elektrikar 3
elektrotehnik 2

Prijave pošljite – dijaki do 15. 7. 2017, študentje do 30. 9. 2017, na naslov:
Premogovnik Velenje, d. d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

K prijavi je treba priložiti: 
•	 prošnjo za štipendijo in kratek življenjepis z vašimi kontaktnimi podatki;
•	 potrdilo o vpisu v izobraževalni program (če ga še nimate, ga lahko dostavite pozneje);
•	 zadnje šolsko spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih.

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

Našim štipendistom poleg kadrovske štipendije nudimo: 
•	 kakovostno praktično usposabljanje;
•	 dodatek za uspešnost in plačilo jamskega dodatka pri praktičnem usposabljanju z delom;
•	 brezplačen zdravniški pregled, vsa potrebna zaščitna sredstva, prehrano med delom, prevoz s pogodbeni-

mi avtobusi, sofinanciranje strokovnih ekskurzij;
•	 možnost podaljšanja štipendije v programih PTI (3+2);
•	 možnost zaposlitve v povezanih družbah; 
•	 mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih in diplomskih nalog.

Najboljši štipendisti pri praktičnem pouku bodo imeli prednost pri zaposlitvi.

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

SREČNO!
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PODJETJE SMO LJUDJE

Sindikat SPESS je v petek, 26. maja 
2017, na slavnostni seji s sindikatom 
KNSS-Neodvisnost, ki ga vodi in 
zastopa predsednica Evelin Vesenjak, 
podpisal pogodbo o konfederalno 
pridruženem članstvu. KNSS-Ne-
odvisnost, Konfederacija novih 
sindikatov Slovenije, ima reprezenta-
tivnost na državni ravni in deluje kot 
sindikalna centrala, zaradi tega ima 
pravico sodelovati na sejah Eko-
nomsko-socialnega sveta (ESS) in v 
drugih komisijah, kjer obravnavajo 
ali predlagajo predloge za delovno-
pravno zakonodajo.
Pogodba oziroma medsebojno sode-
lovanje nam zagotavlja nastopanje na 
višjih ravneh sindikalnega delovanja 
(ESS, določene državne komisije in 
odbori), kar nam doslej ni bilo omo-
gočeno. Reprezentativnost na ravni 
panoge rudarstvo, ki smo jo dobili 

Podpis pogodbe o pridruženem 
konfederalnem članstvu 
Na 8. redni seji Izvršilnega odbora SPESS-Sindikata PV 17. februarja 2017 in na seji Predsedstva 
SPESS 6. marca 2017 smo se z glasovanjem odločili, da začnemo s postopkom prekinitve pogodbe 
o sodelovanju s Šaleško-savinjskimi sindikati in začnemo s postopkom pridobivanja statusa kon-
federalnega članstva v KNSS-Neodvisnost.

leta 1996 in jo podeljuje Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, nam namreč tega 
ni omogočala. Do junija 2016 smo 
se omenjenih sej lahko udeleževali, 
vendar le kot opazovalci, le redko 
smo lahko na kakšne zadeve podali 
replike in še to, če smo se lahko prej 
o tem dogovorili z drugimi sindikal-
nimi centralami, da so nam dopustili 
dostop do govorniškega mesta. Kot 
sem omenil, je bila tudi ta zgodba 
lani junija končana, saj so nas z ene 
izmed sej ESS odstranili s pojasnilom, 
da nismo vabljeni. Kljub prejetim 
vabilom s podanim dnevnim redom 
smo naknadno ugotovili, da je bilo 
vabilo posredovano zgolj v vednost in 
nič več. Lani jeseni se nam je zgodila 
tudi sprememba načrta obveznega 
poklicnega pokojninskega zavarova-
nja, s katero so vsem zaposlenim na 
težkih in zdravju škodljivih delovnih 
mestih znižali enotno prispevno sto-
pnjo z 9,25 odstotka na 8 %. Tudi pri 
tem nismo mogli uspešno zagovarjati 
svojih stališč in prav zaradi tega je 

bila sprejeta odločitev, da gremo v 
drugo smer.
Od leta 2009, ko je ZSSS ukinila 
Območno organizacijo ZSSS Velenje, 
je bil SPESS pridruženi član Šaleško-
-savinjskih sindikatov (ŠSS), katerih 
moč, članstvo in odmevnost so se 
vseskozi manjšali. Prav tako ŠSS nima 
reprezentativnosti na državni ravni 
in nam ni omogočal sodelovanja pri 
temah, kjer bi to bilo v našem intere-
su. Največja dodana vrednost, ki smo 
jo imeli pri omenjenem sindikatu, je 
bila pravna pomoč, ki jo je opravljal 
odvetnik Miran Jeromel, a še s tem 
nismo bili popolnoma zadovoljni. 
Glede na sredstva, ki smo jih meseč-
no nakazovali, smo pričakovali več.
Ob prekinitvi pogodbe s ŠSS smo 
morali poiskati drugo pravno pomoč 
– od 22. maja 2017 jo članom SPESS 
nudi odvetniška pisarna Stušek s se-
dežem v Prešernovi 1, Velenje (stavba 
sodišča v Velenju, 1. nadstropje). 
Srečno!

Peter Bršek, predsednik SPESS
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Spoštovani članice in člani 
sindikata SPESS!
Z velikim veseljem vas 
pozdravljam v naših vrstah, 
zelo sem počaščena, da se je vaš 
sindikat odločil pristopiti k naši 
konfederaciji, s čimer ste nam 
izkazali veliko zaupanje, ki se ga 
bomo trudili dostojno upravičiti. 
Naša konfederacija je ena 
prvih sindikalnih konfederacij 
v naši novi državi, če ne celo 
prva demokratična sindikalna 
organizacija, a v svojem članstvu 
še nismo imeli rudarjev, kar se z 
vašim vstopom spreminja. 

Ker prihajam iz Zasavja, ki velja za 
zibelko rudarstva, imam do tega 
poklica veliko spoštovanje. Vaš 
pristop k naši konfederaciji prav 
v času mojega predsedovanja je 
zame tudi nekakšna simbolika, ki 
zagotavlja naše dolgo in plodno 
sodelovanje. 
Lahko pohvalim vodstvo vašega 
sindikata, ki je že v začetnih 
razgovorih o našem sodelovanju 
pokazalo veliko mero znanja in 
poznavanja razmer na sindikalnem 
področju, predvsem pa nam je 
jasno pokazalo, v katero smer so 
začrtani vaši interesi. 

To smo z veseljem pozdravili in 
hitro našli skupne točke, na katerih 
bomo gradili naše sodelovanje.
Ker rudarski pozdrav »SREČNO« 
pomeni povsem nekaj drugega 
kot sama beseda – in ta poseben 
oziroma drugačen pomen poznajo 
lahko le rudarji in z njimi povezani 
– vam ob vašem pristopu želim iz 
srca »SREČNO« in »SREČNO« 
našemu skupnemu delu, predvsem 
pa našim skupnim  dosežkom!

Evelin Vesenjak,
predsednica KNSS-Neodvisnost
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Matej Prosenc
»Zanesi se nase, delaj dobro in dobro se ti bo vrnilo!«
Natančen, točen, nasmejan in vedno dobre volje je tokratni sogovornik Matej Prosenc, ki je član 
našega kolektiva že več kot 25 let. Je nadzornik v jami, v obratu Zračenje, opravlja pa tudi redne 
mesečne meritve zraka in nadomešča poslovodjo. Rudarstvo sicer ni bilo njegova prva izbira glede 
poklica, a kljub temu so mu delo globoko pod zemljo, tovarištvo, medsebojno spoštovanje in 
druge vrednote našega poklica zlezli pod kožo, zato je danes, kot sam pravi, ponosen knap. Kljub 
vsakodnevnim izzivom tako v službi kot doma vedno najde čas zase in za svojo družino, ki jo 
vselej postavi na prvo mesto.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Spomini na mlajša leta se vrtijo okoli 
brezskrbnega igranja z vrstniki, pote-
panja po mestu in okolici, saj takrat ni 
bilo veliko prometa. Najboljše so bile 
počitnice pri stricu in omi v rojstnem 
kraju Laško in pri starih starših po 
očetovi strani v Trbovljah. Seveda smo 
marsikatero ušpičili, včasih so nas tudi 
okregali in vzgojno kaznovali, ampak 
kaj hujšega se ni zgodilo nikomur od 
nas. Na mlada leta me spominjajo tudi 
modeli avtomobilčkov, ki jih hranim 
in so prestali ure igranja.
 kakšen učenec ste bili?
Do polovice osnovne šole sem bil odli-
čen, nato prav dober učenec. Takšen 
uspeh me je spremljal tudi v srednji 
rudarski tehnični šoli, ki sem jo obi-

skoval še v Titovem Velenju. Najbolj so 
me zanimali strokovni učni predmeti 
rudarstvo, rudarska merjenja, stroji in 
naprave, ki sem jih brez veliko truda 
opravljal z odliko.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Proti koncu osnovne šole sva s sošol-
cem hotela iti v šolo za mehanika in 
šoferja tovornjaka, saj naju je družila 
misel na dogodivščine in širni svet, a 
mi je oče to zamisel hitro izbil iz glave. 
Zato sem se vpisal v Vojaško mornari-
ško šolo v Splitu, zopet z mislijo na to, 
da delo ne bo enolično in monotono. 
Vendar tisto leto v mornariško šolo 
niso sprejeli nobenega Slovenca; nega-
tivni odgovor sem dobil po pošti prav 
zadnji osnovnošolski dan. Tako sem se 
vpisal na srednjo rudarsko šolo, ki sem 

jo imel bolj za rezervo.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
V Premogovniku sem se zaposlil 17. 9. 
1991 v obratu Proizvodnja sever, kjer 
sem delal na odkopih, pri vzdrževanju 
jamskih prostorov in ropanju talnih 
lokov. Leta 1998 sem bil kot rudarski 
nadzornik prestavljen v obrat Zrače-
nje, kjer sem v turnusu delal enajst let. 
Vmes sem končal Višjo rudarsko šolo 
in pridobil naziv inženir rudarstva in 
geotehnologije. Od leta 2010 delam 
zgolj v dopoldanski izmeni kot nad-
zornik v izmeni Zračenja. Zadnjih šest 
let opravljam tudi redne mesečne me-
ritve zraka in nadomeščam poslovod-
jo. Lani poleti sem zaradi upokojitve 
sodelavca prevzel delo vodje protipo-
žarnih intervencij v obratu Zračenje. 
Moje delo kljub osnovnošolski bojazni 



43

NA OBISKU

Nekaj posnetkov iz družinskega albuma

ni monotono, pri njem doživljam veliko raznolikih stvari, ki 
zahtevajo dosti razmišljanja in tudi zdrave kmečke logike, 
da o treznem odločanju ne govorimo.
 kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je veliko podjetje, ki kruha ne daje 
samo svojim zaposlenim, temveč posredno tudi veliko dru-
gim prebivalcem v Šaleški dolini. Premogovnik je moderno 
opremljen, vendar je za doseganje zastavljenih ciljev treba 
to opremo tudi obnavljati. Vse to pa je nemogoče doseči 
brez usposobljenih in motiviranih kadrov. Bistvo podjetja 
so zaposleni, ki se morajo pri delu počutiti varno, zadovolj-
no ter morajo imeti o sebi in podjetju dobro mnenje. Izpo-
stavil bi težavo, ki se pojavlja z upokojevanjem, ko sodelavci 
s seboj v pokoj odnašajo znanje in neprecenljive izkušnje, ki 
so v rudarstvu zelo dragocene, saj jih zaradi nezaposlovanja 
mladih niso mogli prenesti na njih.
 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Delo v obratu Zračenje poteka zgolj v prvi izmeni (razen 
obhodov turnusnih nadzornikov), tako da običajno vem, 
kaj me čaka zjutraj ob prihodu v službo. Če ni nepredvide-
nih dogodkov (stebrni udar, ki podre zračna vrata ipd.), nas 
pričaka to, kar smo minuli dan pustili. Nihče tega dela ne 
bo opravil namesto nas. V glavi si tudi že pripravim okvirni 
načrt, kaj bomo delali, kdo bo to naredil, kaj je treba še 
naročiti, na kaj je treba biti pozoren.
 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko najbolj zanesete?
Pri svojem delu se najbolj zanesem na sodelavce v interven-
ciji, moštvo izmene, turnusne nadzornike. Vsekakor pa se 
lahko vedno zanesem tako na izkušnje sodelavcev kot tudi 
na svoje izkušnje. Ko gre zares, stopimo skupaj, se pogovo-
rimo ter nato naredimo vse, kar je v naši moči, da težave 
odpravimo v čim krajšem času. Tudi na druge delavce v 
Premogovniku se lahko zanesem.
 kaj najraje počnete v prostem času?
V prostem času, ki ostane po opravljenih popoldanskih 
obveznostih, se najraje odpravim v naravo, na sprehod s 
psom, čez vikende v hribe ali na kolo. Na žalost pa zmanjka 
časa za kakšno dobro knjigo, še posebej v poletnem času, ko 
je dosti dela tudi z urejanjem okolice hiše.
 kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Največ mi pomeni družina – žena Tatjana, sin Blaž in hčer-
ka Zoja. Prav tako mi dosti pomenijo sprehodi s kosmatim 
družinskim članom Kaidenom. Veliko mi pomeni čas, ki ga 
preživimo skupaj.
 kdo vse je na vaši izbrani fotografiji?
Žena Tatjana, sin Blaž in hčerka Zoja, kosmatinec Kaiden 
Danatera med potepanjem na Pohorju ter midva z ženo v 
dolini Soče.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Če živiš v hribovitih predelih, si želiš prebivati na ravnini in 
obratno. Vsi bi želeli bivati kje drugje, kjer je lepo, ampak 
doma je najlepše. Sanje živim skupaj z družino v hiši v 
najlepši deželi. Pogledi so čudoviti, hribi so, kamorkoli 
pogledaš, prav tako jezera in reke, gozdovi, da se ti spočije 
oko na zelenju.
 v kateri kulturni ali športni ustanovi vas lahko naj-
večkrat srečamo?
Največkrat me lahko srečate skupaj z ženo v glasbeni 
šoli na nastopih sina in hčerke, saj oba igrata v Pihalnem 

orkestru Premogovnika Velenje. Sin Blaž igra klarinet, hči 
Zoja pa tolkala. 
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
O tem bi morali povprašati moje bližnje in sodelavce. 
Mislim, da se ne bom zlagal, če o sebi rečem da sem točen, 
natančen in da imam smisel za humor. Dobre volje v teh ča-
sih ni preveč, pa tudi kakšno resno zadevo se lažje obvlada 
ob humorju, ki pa je večinoma takšen kot knapi – črn.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Enak odgovor kot na prejšnje vprašanje, mogoče mi manjka 
nekaj doslednosti, da se ne bi včasih tako hitro razburil 
zaradi kakšne manj pomembne stvari. Sicer sem sam s seboj 
zadovoljen, saj menim, da če nisi zadovoljen sam s seboj, 
potem tudi ne moreš biti z drugimi.
 katero načelo vas spremlja skozi življenje?
Zanesi se nase, delaj dobro in dobro se ti bo vrnilo.

Slobodan Mrkonjić
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Jezovi na Dravi so prekinili naravni 
proces transportiranja sedimentov po 
reki in s tem povzročili nalaganje se-
dimentov v akumulacijskih bazenih. 
Proces nalaganja sedimentov je trajen 
proces, ki zmanjšuje akumulacijsko 
sposobnost vode in od nekega trenut-
ka dalje tudi proizvodnjo električne 
energije.
Na osnovi meritev, ki jih izvajajo v 
DEM, d. o. o., ugotavljajo, da količina 

Ohranjanje energetskega potenciala 
akumulacij HE na reki Dravi – RGP 
izvaja dela v polnem zamahu
V skladu s sprejetimi poslovnimi usmeritvami skupine HSE in s ciljem doseganja čim bolj 
racionalnega delovanja njenih družb je bilo sprejeto stališče, da se v skupini zmanjša obseg 
naročanja zunanjih izvajalcev gradbenih in drugih storitev. To stališče se nanaša na dela, ki jih 
lahko družbe v skupini druga drugi ponudijo po konkurenčnih cenah in so ustrezne kakovosti. V 
skladu s to usmeritvijo je družba RGP pridobila posel čiščenja mulja iz akumulacijskih bazenov 
hidroelektrarn na reki Dravi. Konec preteklega leta je bila podpisana pogodba za obdobje petih let.

mulja v vseh akumulacijskih bazenih 
že vpliva na zmanjšanje proizvodnje. 
Po zadnjih meritvah prečnih profilov 
vseh akumulacijskih bazenov ugota-
vljajo zaskrbljujoče stanje. Odstraniti 
je treba 620.000 m3 mulja, v priho-
dnjih desetih letih pa še dodatnih 
1.000.000 do 1.500.000 m3 mulja 
(študija DEM, 2015: Čiščenje mulja iz 
akumulacijskih bazenov HE na reki 
Dravi).

S procesom zamuljevanja akumulacij 
in rastjo trstičja prihaja do trajne 
izgube vodnega energetskega po-
tenciala, ker je območje pod zaščito 
Natura 2000. Zaradi domovanja ptic 
v trstičju je kasnejše odstranjevanje 
onemogočeno. Vpliv zaprodenja ozi-
roma zamuljevanja v akumulacijskih 
bazenih pomeni dnevno zmanjšanje 
proizvodnje električne energije. Gre 
za kontinuirano delo, saj bo tre-

vir: RGP
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ba vsako leto iz bazenov elektrarn 
odstraniti 100.000 do 150.000 m3 
materiala. V ta namen smo morali 
nabaviti primerno strojno opremo in 
prezaposliti ustrezno število delavcev.
Z usmeritvijo racionalizacije stroškov 
v skupini HSE in dejstvom, da to delo 
lahko izvajamo po konkurenčnih 
cenah v družbi RGP, smo pristopili k 
nakupu potrebne opreme za uspešno 
izvedbo teh del. V naši družbi že zdaj 
razpolagamo z veliko težke gradbene 
opreme za podobna dela. Prav tako 
imamo znanje in reference, saj smo 
takšne in podobne posle v preteklih 
letih že izvajali. 
V maju 2017 smo tako začeli s črpa-
njem mulja v reki Dravi na odseku 
HE Dravograd z uporabo stroja 
Watermaster Classic. Gre za izredno 
zmogljiv plovni postroj, s katerim 
lahko pobiramo mulj z rečnega dna 
s pomočjo centrifugalne črpalke, ki 
lahko transportira material do 1.500 
metrov. Prav tako so tukaj na voljo 
bagrska žlica prostornine 600 litrov, 
hidravlične klešče in grablje za delo 
po rečnem ali morskem dnu. Celotno 
postrojenje je težko 19,5 tone. Več o 
tehničnih specifikacijah stroja si lah-
ko preberete na www.watermaster.fi.
V družbi RGP bomo čistili sedimente 
v HE Dravograd, HE Vuhred, HE 
Ožbalt ter v Ptujskem jezeru. Prav 
tako v sklopu del izvajamo stabiliza-

cijo in sanacijo brežin akumulacijskih 
bazenov. Dela potekajo kontinuirano 
in obsegajo območje od avstrijske do 
hrvaške meje. 
Vsekakor pomeni izvajanje takšnih 
del za družbo RGP nov proces, ki 
ga želimo obvladati do potankosti. 

Vemo, da predstavlja takšen projekt 
kontinuiran posel. Prav tako se bodo 
v bližnji prihodnosti pojavili pro-
blemi z usedanjem sedimentov na 
savskih hidroelektrarnah, kar pomeni 
za našo družbo nov poslovni izziv.

Marko Ranzinger

Izvajanje stabilizacije brežin Ptujskega jezera z uporabo gabionov (vir: RGP)

Plovni postroj Watermaster za črpanje sedimentov iz rečnega dna (vir: RGP)
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Športna plastenka 
AquaVallis na vrhu sveta

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Vedno in povsod: na poti, pri športu, 
pohodništvu, aktivnostih v naravi, 
tudi za dopustovanje v tujini, kadar 
ne vemo, kakšna voda priteče iz pipe, 
jo lahko uporabimo, saj je preverjeni 
izdelek.
Tudi neodvisno mnenje Kemijske-
ga inštituta v Ljubljani, ki je testiral 
učinkovitost odstranjevanja bakterij, 
virusov, spor, težkih kovin, potrjuje, 
da je filtracija več kot odlična in se-
veda v prvi vrsti varna. Veliko število 
zadovoljnih uporabnikov s celega 
sveta nam vrača pozitivne informa-
cije, fotografije in svoje izkušnje pri 

uporabi plastenke v naravi. 
Zadnja fotografija je prišla iz oddalje-
ne Himalaje. Uporabnik Matjaž nam je 
ob vrnitvi v Slovenijo povedal, da se je 
Športna plastenka AquaVallis odlično 
izkazala na samem vrhu sveta. 
Kljub nebeško čisti neokrnjeni naravi 
si vode ni upal piti direktno iz poto-
ka. Raje se je postavil na varno stran 
in pil prečiščeno vodo. 
Ker nam fotografije, na katerih se 
vidi Športna plastenka AquaVallis, 
še pošiljate, smo se odločili, da jih 
zbiramo do konca leta 2017. 
Pošljite nam fotografijo na info@

aquavallis.si, pripišite vaše kontakte 
in kraj posnetka ter sodelujte v žre-
banju za brezplačen nadomestni filter 
za Športno plastenko. Izžrebali bomo 
tri fotografije, kriterija za ocenjevanje 
bosta izvirnost fotografije in oddalje-
nost iz Velenja.

Samo Chromy

Športno plastenko AquaVallis 
lahko kupite na spletni strani 
www.aquavallis.si ali v proda-
jalnah Sanolabor po Sloveniji.

foto: Matjaž Končan

Pohodništvo in popotništvo sta v polnem razmahu, veliko gibanja pa pomeni tudi pitje veliko vode. 
Kakšne vode? V naravi nikoli ne vemo ali je voda mikrobiološko ustrezna za pitje, razen kadar za 
pitje uporabimo Športno plastenko AquaVallis. 
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Skladno z Načrtom finančnega in 
poslovnega prestrukturiranja, ki je 
bil sprejet decembra 2014 in so ga 
potrdili Nadzorni svet Premogov-
nika Velenje, vodstvo HSE in SDH, 
se Premogovnik Velenje osredotoča 
na osnovno dejavnost (proizvodnjo 
premoga), vse drugo poslovno nepo-
trebno premoženje je predvideno za 
odprodajo oz. dezinvestiranje. Izvzete 
so samo tiste družbe v Skupini Pre-
mogovnik Velenje, ki so neposre-
dno vezane na proces pridobivanja 
premoga.
Za dezinvestiranje je predviden tudi 
Avtokamp Jezero, za katerega je bil 
v Uradnem listu RS objavljen javni 
razpis. Razpisna dokumentacija je 
objavljena na spletni strani družbe na 
naslovu http://www.rlv.si/si/dezinve-
stiranje/1585. Dodatne informacije 
dobite na naslovu robert.kozar@rlv.si.

Objavili javni razpis za 
odprodajo Avtokampa Jezero
Poslovno prestrukturiranje Premogovnika Velenje poteka že dlje časa in zajema odprodajo naložb 
in ukinitev dejavnosti, ki niso v povezavi z osnovno dejavnostjo pridobivanja premoga. Za proces 
dezinvestiranja je predviden tudi Avtokamp Jezero, za katerega je bil v petek, 26. maja 2017, v 
Uradnem listu RS in na spletni strani družbe objavljen javni razpis.

V letu 2016 je Premogovnik Velenje 
oziroma so družbe v Skupini PV 
prodale hotela Barbara in Oleander 
ter Center starejših Zimzelen – pri 
tem smo v vseh primerih zagotovili 
prenos vseh zaposlenih na kupca. 
Prodani so bili tudi poslovni prostor 
Šmartno ob Paki, 15 stanovanj in po-
slovni prostor v Velenju. Junija 2016 
je izvajanje dejavnosti, ki je potekala 
v okviru družbe Gost, prevzel zunanji 
izvajalec – Gorenje Gostinstvo, prav 
tako skupaj z vsemi zaposlenimi. 
Družbo Gost z nepremičninami 
smo novembra pripojili k družbi PV 
Invest. Letos smo do maja prodali 
še štiri stanovanja in garažo. Tečejo 
tudi aktivnosti za odprodajo poslov-
nih deležev v družbah, v katerih ima 
Premogovnik Velenje svoje deleže. V 
proces prestrukturiranja so vklju-
čene še druge poslovno nepotrebne 
nepremičnine.

Avtokamp Jezero leži tik ob Ve-
lenjskem jezeru. Gostom ponuja 
100 opremljenih parcel z elektriko, 
mobilne hiške, urejene sanitarije, 
previjalnico in pralnico. Goste z 
avtodomi čaka oskrbovalna postaja. 
V kampu so še prostor za piknike, 
manjše igrišče za otroke, bar, Zoo 
station – SUP in windsurf center. V 
bližini je športno igrišče z notranjimi 
in zunanjimi teniškimi igrišči, igri-
ščem za odbojko na mivki, košarko, 
nogomet, mini golf in golf igrišče na 
travi. Velenjsko jezero je v poletnih 
mesecih priljubljeno stičišče za vse 
generacije, saj nudi popolno doživetje 
tako na obali kot v jezeru. Ob čolnar-
ni so urejeni obala s prodom, lesene 
tribune za sončenje, tuši in sanitarije. 
Okoli jezera so urejene tekaška proga, 
sprehajalne in kolesarke poti, v bližini 
se nahajata Konjeniški klub in Muzej 
premogovništva Slovenije.

foto: Mrki
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Udeleženci XI. Srečanja koordina-
torjev ekovrtcev Slovenije so bili ob 
prihodu deležni »mini« knapovske 
malice v naravnem okolju v neposre-
dni bližini Muzeja premogovništva 
Slovenije, med 8.30 in 16. uro pa se 
je odvijal bogat program v tamkajšnji 
prizivnici – »ferlezcimru«. 
V prvem delu srečanja smo goste 
iz vse Slovenije sprejeli s pevskim 
pozdravom skupine Lučkice, ki so s 
himno rudarjev in s himno našega 
mesta naredile razpoloženje še bolj 
svečano. V nadaljevanju je ekokoor-
dinatorica Maja skaza predstavila 

koordiniranje projekta S krtkom 
Ligijem raziskujemo Velenje, ravna-
teljica vrtca velenje nataša doler 
pa je predstavila dejavnosti otrok 
skozi celo šolsko leto. Ob koncu so s 
plesnim nastopom »Življenje« v pre-
lepem okolju navdušili otroci skupine 
5–6 let iz Osnovne šole Gorica, pod 
mentorstvom Tjaše Podvratnik, Kar-
men Zorman in Petre Požun.
Obiskovalci so bili presenečeni nad 
Velenjem, saj jih je prevzelo z bogato 
zgodovino in zelenimi površinami, 
predvsem pa z urejenostjo okolja. Se-
znanili so se z mitologijo o nastanku 

naše doline, z zgodovino odkopava-
nja premoga in obiskali muzej v pod-
zemlju. Prevzela sta jih avtohtonost 
prostorov ter zavedanje pomembnega 
in zahtevnega dela rudarjev. 

Kako se je vse skupaj 
začelo?
Na povabilo Ekošole k sodelovanju 
smo že lani začeli snovati projekt – S 
krtkom Ligijem raziskujemo Vele-
nje. Projekt je bil razdeljen na štiri 
podteme, ki smo jih izbrali in izvedli 
v sklopu programa Ekošola: Krožno 
gospodarstvo – odpadki; Zdravo 
hrano jemo, se gibamo in zdravo 

Črna garderoba premogovniškega muzeja je obogatena z raznovrstnimi izdelki otrok. (foto: Mrki)

S krtkom Ligijem 
raziskujemo Velenje
Projekt »S krtkom Ligijem raziskujemo Velenje«, ki ga v sodelovanju s Premogovnikom Velenje 
izvaja Vrtec Velenje, najmlajšim pomaga odkrivati tradicijo našega mesta. Nad bogato zgodovino, 
urejenostjo okolja in avtohtonostjo Muzeja premogovništva Slovenije so bili presenečeni tudi 
udeleženci XI. Srečanja koordinatorjev ekovrtcev Slovenije, ki so se 25. maja 2017 v okviru Ekošole 
zbrali v Muzeju.
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živimo – Odgovorno s hrano; Znanje 
o gozdovih – gozdna igralnica ter 
Semena in vrtovi – šolska vrtilnica. 

Zakaj krtek? 
Odločili smo se, da je v našem mestu 
toliko bogate zgodovine in da je 
dejstvo, da je nastanek našega mesta 
tesno povezan z odkopavanjem 
premoga, nemogoče spregledati. Za-
snovali smo projekt, ki je vključeval 
celotne družine, stare starše, znance, 
pri predstavitvah so nam pomagali 
rudarji in seveda osrednji lik, ki nas 
je povsem očaral – krtek Ligi. Ker 
so se predstavniki Premogovnika in 
Muzeja premogovništva Slovenije 
prijazno odzvali k sodelovanju, smo 
začeli z delom. Naše enote se nahajajo 
na 18 lokacijah – v centru mesta, na 
obrobju, ob gozdu, ob reki Paki. Vsa-
ka enota ima svoje značilnosti, ki so 
jih strokovni delavci in otroci spretno 
vtkali v projekt. S pomočjo krtka smo 
otrokom približali pomemben del 
tradicije Velenja – premogovništvo.
Pridobivanje lignita v Premogovniku 
Velenje traja že okoli 140 let, mesto se 
je razvilo na temeljih rudarske vasi. 
Krtek Ligi je otrokom predstavil tudi 
preostale značilnosti Velenja. Skupaj 
smo odkrivali kipe, ki se nahajajo 
na različnih lokacijah našega mesta. 
Kipe smo ustvarjali iz odpadnega 
materiala ter hkrati spoznavali raz-
lične materiale in pravilno ločevanje 
odpadkov. Čeprav je Velenje peto 
največje mesto v Sloveniji, ima veliko 
zelenih površin. Tudi ob vrtcih smo 
poskrbeli za različne gredice, vanje 
smo zasadili zelenjavo, zelišča, cve-
tlice … Ko smo skrbeli za rastline, 
smo spoznavali tudi izvor hrane ter 
pomen ustrezne prehrane za naše 
zdravje. Ne le prehrana, tudi giba-
nje je zelo pomembno za zdravje. S 
krtkom Ligijem smo premagovali 
različne gibalne izzive in ga povabili 
tudi v naše gozdne igralnice, kjer smo 
skupaj odkrivali gozdne skrivnosti.
Naše utrinke smo zbrali v zborniku z 
naslovom S krtkom Ligijem razi-
skujemo Velenje, na katerega smo 
izjemno ponosni, saj odraža naše 
poslanstvo – strokovno in srčno delo 
s predšolskimi otroki.
V Črni garderobi je na ogled tudi 
razstava likovnih del, raznovrstnih 
izdelkov, ki so plod otroških doživetij 
in domišljije. Razstava bo na ogled 

Vedoželjni otroci Vrtca Velenje na svojstven način spoznavajo naše mesto. 
(foto: arhiv Vrtca Velenje)

Udeleženci XI. Srečanja koordinatorjev ekovrtcev Slovenije v Muzeju premogovni-
štva Slovenije (foto: Mrki)

še v juniju, obiskali pa jo bodo vsi 
otroci, ki so v oddelkih od 3 do 6 let, 
saj bodo zaključna srečanja s starši 
organizirana v ta namen.

Iz drobnih idej v pisan vrt
Težko je ubesediti vse občutke, 
čarobne dogodivščine in odkritja, ki 
so nas spremljali na poti. Ne le naši 
otroci, tudi odrasli smo bogatejši za 
nova znanja in izkušnje. Semena, ki 
smo jih skrbno posejali, so vzklila, 
naš projekt je iz drobnih idej zrastel 
v pisan vrt, kjer se srečujeta znanje in 
domišljija.
1.460 otrok, ki bivajo v 83 oddelkih 
naše hiše, v mestnem, primestnem in 
podeželskem okolju, diha, čuti in živi 
z naravo. Zanje si želimo, da bi na pot 

odšli z znanjem in odgovornim odno-
som do narave, da bi v življenju znali 
prepoznati podobne dogodke, ki so 
se jim v vrtcu že zgodili, in predvsem, 
da bi znali pustiti srce odprto za vsa 
tista doživetja v naravi, ki krepijo telo 
in ustvarjajo dobre misli.
Ob koncu se v imenu Vrtca Velenje 
zahvaljujem predstavnikom Pre-
mogovnika Velenje in celotni ekipi 
Muzeja premogovništva Slovenije za 
odlično sodelovanje. Verjamem, da 
nas je celoletni projekt povezal, še 
bolj pa nas zadovoljuje dejstvo, da 
smo s skupnimi močmi najmlajšim 
na primeren način približali tradicijo 
našega mesta. 

Nataša Doler,
ravnateljica Vrtca Velenje
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Muzej premogovništva Slovenije v 
Velenju je gostil že mnoge umetnike, 
tako na površju kot v najgloblje leže-
čem razstavišču skulptur v Sloveniji, 
160 metrov pod zemeljsko površino. 
Tokrat je gostil kolektiv The Stroj, 
ki je ob svoji 20. obletnici prve vaje 
pripravil retrospektivno razstavo o 
svojem delu z naslovom »Sila zvoka 
– ritem časa«. Odprtje razstave, ki je 
bilo 30. maja 2017, je popestril Stane 
Špegel, član stilsko precej razgibanih 
glasbenih skupin, med drugim tudi 
The Stroja.

Prepih v žilah
O umetnosti, povezovanju industrije 
in glasbe ter prepletanju nevsakdanjih 
inštrumentov z muzejem je na odpr-
tju razstave spregovoril vodja Muzeja 
premogovništva slovenije stojan 
špegel, magister likovnih umetno-

»Sila zvoka – ritem časa«
Življenje piše različne zgodbe, zapisalo je tudi 20 let trajajočo zgodbo zasedbe The Stroj. 
Med njenimi člani je veliko takih, ki predramijo duha in pomagajo pri iskanju lepot sveta 
in ljudi. Takšnih, ki puščajo sledi. Zgodba zasedbe The Stroj, ki s svojo neposrednostjo in 
nekompromisnostjo navdušuje tudi zunaj naših meja, je zagotovo pustila vidno sled. Njena pot bo 
v Muzeju premogovništva Slovenije na ogled celo poletje.

sti: »Muzej danes v tišini nosi zvoke, 
ki so se dogajali v preteklosti. Pred 
industrijsko dobo je bilo moč slišati 
zgolj zvoke narave, tu in tam zvok 
kakšnega kovača. Kasneje so ljudje 
začeli raziskovati industrijske zvoke, 
ki nas zdaj spremljajo na vsakem ko-
raku.« Muzej se že dlje časa ukvarja s 
t. i. industrijsko umetnostjo, raziskuje 
industrijski vpliv okolja v povezavi z 
umetnostjo. »Muzej je idealen prostor 
za vrednotenje tega motiva. Razsta-
vljeni predmeti kolektiva The Stroj 
kljub svoji tišini v nas vzbujajo zvočni 
val,« je dodal Špegel. 

Ustvarjalnost je upor
Dvajset let je minilo od prvega 
udarca zasedbe The Stroj na plastične 
sode. Spontanost, drznost in brez-
kompromisen ustvarjalni pristop so 
navduševali in še vedno navdušujejo 

publiko tako na slovenskih tleh kot 
tudi zunaj naših meja. Med drugim 
je zasedbo pot zanesla v Singapur 
in Anglijo. Njeni udarni glasbeni 
nastopi so največkrat uprizorjeni 
na nenavadnih prizoriščih, kot so 
kamnolomi, rudnik, ladje, predelan 
mestni avtobus in različni industrijski 
objekti. Njen zvok se je z leti spre-
minjal in nadgrajeval, še vedno pa 
temelji na značilnem zvoku tolkal in 
zvočnih strojev lastne izdelave.
Primož oberžan, idejni vodja ko-
lektiva The stroj meni, da je ustvar-
jalnost upor. Sam zase pravi, da je 
upornik, včasih nasprotnik samemu 
sebi. A le zato, da bi se dokopal do 
tistega, k čemur stremi, in da bi to 
lahko delil z drugimi.  Je umetnik, ki 
se ob iskanju inštrumentov na od-
padih ukvarja z uporabo tehnologije 
in industrijske estetike. »Ob pripravi 



5151

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Glasbeni kolektiv The Stroj je nastal leta 1997 v Laškem. Najprej kot osemčlanska tolkalna zasedba, ki je glasbo 
izvabljala iz odpadnih plastičnih in kovinskih sodov, odsluženih strojnih delov ter različnih delovnih orodij. Svoja 
zvočna raziskovanja je začrtala leta 2000, ko je izdala prvenec z naslovom Ventilator, pred štirimi leti pa je izdala 
svoj zadnji album Metafonik. Tolkala so glasbeniki nadgradili z inštrumenti, ki so industrijskemu zvoku dodali 
retro futuristično dimenzijo. 

Primož Oberžan, idejni vodja kolektiva The Stroj (foto: Jernej Vogrin)

The Stroj glasbo izvablja iz odpadnih plastičnih in kovinskih sodov, odsluženih 
strojnih delov ter različnih delovnih orodij. (foto: Jernej Vogrin)

gradiva za to razstavo sem obudil 
spomine na začetke delovanja The 
Stroja. Iz bogatega arhiva je bilo treba 
izluščiti delček gradiva, ki je danes na 
ogled in ki najbolje predstavlja naše 
20-letno delo. Ob razmišljanju, ali 
nadaljevati s to zgodbo, se mi vedno 
znova porajata dve misli. Prva je ta, 
da je po dobrem koncertu zadovolj-
stvo na obeh straneh – tako pri nas, 
ki smo izvajalci, kot tudi pri poslu-
šalcih. Glasba je pomembna, ker nas 
napolni z energijo in osreči. Druga 
je ta, da sem na začetku naše poti 
želel ustvariti stroj, s katerim bomo 
»potovali«. Takrat sem dobil občutek, 
da nas bo ta stroj nekam pripeljal. 
Stroj, čeprav je izmišljen, dobi smisel, 
če ga v roke dobijo pravi ljudje,« je 
razmišljal Oberžan in dodal: »Če si 
dovolim sanjati, si želim le to, da bi se 
s tovrstno umetnostjo ukvarjale tudi 
prihodnje generacije«.

Metka Marić
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Naši godbeniki ponovno 
priigrali zlato
Pihalni orkester Premogovnika Velenje je zelo dejaven, za njim je enajsta abonmajska sezona, ki 
jo je pod taktirko dirigenta Antona Vrzelaka končal 1. aprila letos. Dober mesec kasneje so čla-
ni orkestra v domačem kraju izvedli javno vajo, še posebej pa so se izkazali v soboto, 20. maja, 
na državnem tekmovanju Zveze slovenskih godb v Lendavi, kjer so postali zmagovalci koncertne 
težavnostne stopnje.

TRETJI POLČAS

Zadnji v abonmajski sezoni 
2016/2017 je bil Spomladanski 
koncert Pihalnega orkestra Pre-
mogovnika Velenje 1. aprila 2017. 
Godbenikom, ki so skušali doseči 
ravnovesje med filmsko, zabavno in 
resno glasbo, so se pridružili solisti 
Mešanega pevskega zbora svoboda 
šoštanj in tjaš Marin. Skrben izbor 
biserov glasbene literature je poslu-
šalce popeljal v brezskrbno pomlad.

Spomladansko glasbeno 
popotovanje
Koncert so odprli s skladbo Hya-
des avtorja Andreja Goričarja, ki o 
njej pravi, da se jo je treba lotiti z 
domišljijo. Sam ima ob njej različne 
občutke, med drugim veličastnost ob 

Članice in člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje so se razveselili zlata. (foto: Zveza slovenskih godb)

vrnitvi ladje v varni pristan. Spo-
mladansko glasbeno popotovanje so 
nadaljevali z »letom zmaja«, kot ga je 
videl britanski skladatelj in glasbe-
nik Philip Sparke, in »trenutkom za 
skladatelja Morriconeta«, ki še vedno 
velja za eno izmed svetovno najbolj 
uspešnih skladb za pihala. Uspavanki 
z naslovom The seal lullaby avtor-
ja Erica Whitacrea je sledila vsem 
poznana melodija iz domišljijskega 
filma Gospodar prstanov. V sklad-
bi Fascinantni bobni avtorja Teda 
Huggensa se je predstavil solist Tjaš 
Marin, o denarju pa so prepevali 
solisti Mešanega pevskega zbora 
Svoboda Šoštanj. In kot se za pomlad 
spodobi, je na oder posijalo tudi son-
ce. Skladba Svobodno sonce iz leta 

1992 je bila napisana za humanitarne 
namene vojne v Bosni in Hercegovi-
ni: »Sanjam deželo, ki pravični mir 
pozna, dolga je cesta, po kateri prideš 
tja.« Koncert se je končal z »funk 
napadom«, netipično melodijo za tra-
dicionalna dela za pihalne orkestre. 
Inovativno in moderno!

Zmagovalci državnega 
tekmovanja
Za vse radovedne in vedoželjne so 
velenjski godbeniki v okviru tedna 
ljubiteljske kulture v Šaleški dolini 13. 
maja v Glasbeni šoli Frana Koruna 
Koželjskega Velenje pripravili javno 
vajo. Na njej so se uspešno predstavili 
s tekmovalnim programom, ki so ga 
izvedli tudi 20. maja na 37. državnem 
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Predsednik dr. Gregor Jeromel in dirigent Anton Vrzelak ob prejemu zlate plakete 
s pohvalo (foto: Zveza slovenskih godb)

tekmovanju Zveze slovenskih godb 
v Dvorani za kulturo in promocijo 
Lendava. V pripravo so godbeniki 
vložili veliko truda in znanja, kar je 
pripomoglo, da so številnim prizna-
njem na tekmovanjih doma in v tujini 
dodali še eno. S 93,80 točke so postali 
zmagovalci koncertne težavnostne 
stopnje in prejemniki zlate plakete s 
pohvalo.
Ob zmagi je predsednik godbenikov 
dr. gregor jeromel povedal: »Želje 
in ambicije pihalnih orkestrov so 
različne. Naše so posegati po kakovo-
stni in profesionalno izvedeni glasbi, 
predvsem pa ohraniti raven našega 
ustvarjanja. Izvajamo veliko zvrsti 
orkestrske glasbe in veseli nas, da z 
njo navdušujemo tako publiko kot 
strokovno javnost. Prejeta zlata pla-
keta je za nas še dodatna spodbuda za 
delo, saj se zavedamo, da glasba pred-
vsem povezuje ljudi. Vsem članicam 
in članom orkestra se zahvaljujem za 
trud in prisotnost na številnih vajah. 
Prav posebna zahvala velja našemu 
dirigentu Antonu Vrzelaku, ki nas 

je odlično pripravil za ta vrhunski 
nastop.«
8. junija so se predstavili na prome-
nadnem koncertu v Velenju, počivali 
ne bodo niti v  prihajajočih mesecih. 
Pozdravili nas bodo 1. julija ob pra-

znovanju praznika rudarjev, jeseni pa 
nas vabijo v novo, že 12. abonmajsko 
sezono Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje.

Metka Marić

Življenje vsakega človeka je kakor gradnja ceste po nezna-
nem terenu. Je cesta, ki zavija zdaj levo, zdaj desno, malo 
naravnost, navzgor in vse prevečkrat tudi strmo navzdol. 
Vse je lažje, če je ob tebi nekdo, ki te spodbuja, tolaži ali 
podpira, da le nisi v sreči in žalosti sam. 

Tudi vidva, draga oče Pavel in mama Štefanija Žerjav, doma 
v Velenju, v Šlandrovi 28, sta pred šestdesetimi leti krenila 
na skupno pot. V cerkvi na Dobrni sta si obljubila zvesto-
bo in prav v njej sta obujala spomine ter se veselila svoje 
biserne poroke. Vse štiri otroke, hčerke Cilko, Sonjo in Ido 
ter sina Ivana, sta pospremila do samostojnosti, da so si 
ustvarili svojo družinsko in poklicno življenje. 

Oče Pavel, kot rudarski nadzornik v Premogovniku Velenje 
si dočakal upokojitev, zdaj pa te poleg štirih otrok razvese-
ljuje še deset vnukov. A vaju z ženo najbolj nasmejijo prav-
nuki in pravnukinja: v Velenju Žan in Nik, na Dobrni Ema, 
na Primorskem pa šolarja Aljaž in Meggy. Z vztrajanjem v 
zakonski zvezi, medsebojnim spoštovanjem in ljubeznijo sta 
vsem svetel zgled, za kar vama otroci s svojimi družinami 
izrekamo veliko hvaležnost. In naj še naprej drži »srečno za 
večno«!  

Biserna poroka zakoncev Žerjav
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Letos, po 50 letih, smo se srečali, kot 
zreli možje, očetje, dedki. Srečanje 
je bilo prisrčno in nepozabno, od 28 
sošolcev se nas je zbralo 23. Žal so 
nekateri že preminuli, nekaj pa jih je 
v tujini. 
Obiskali smo »naš« Premogovnik 
Velenje. Vodil nas je vodja razvojnega 
projekta – skupine Pavel Skornšek, 
ogledali smo si sobo dežurnega Pre-
mogovnika, v kateri nam je dežurni 
Jože Jelen povedal, kakšno delo 
opravljajo in kako je pomembno za 
varnost zaposlenih. 
Nadaljevali smo v strojni delavni-
ci, po kateri nas je popeljal vodja 
Oddelka tehnološke priprave strojnih 
naprav Simon Dobaj. Tudi tam smo 
videli napredek v tehnologiji odko-
pavanja, saj smo nekoč kot učenci 
poznali samo klasično odkopavanje 
z Velenjsko odkopno metodo, brez 

Minilo je 50 let
Zgodilo se je v Velenju 20. aprila 2017, začelo pa veliko prej. Davnega leta 1967 je bil naš skok 
čez kožo, skok v realno življenje. Bili smo mladi, imel smo 18 let, premladi, da bi vedeli, kaj nas še 
čaka v življenju. Končali smo šolanje v Rudarski šoli RŠC Velenje, potem smo se nekateri zaposlili v 
Premogovniku Velenje, veliko pa jih je odšlo po svetu iskat drugačen kruh.

moderne mehanizacije, ki je kasneje 
zmanjšala napore rudarjem.
Prevzel nas je še vodja Oddelka tehno-
loške priprave elektro naprav Anton 
Kotnik, spet smo se lahko samo čudili 
napredku tehnologije. Po ogledu de-
lavnic smo obiskali reševalno postajo, 
na katero smo vsi zelo ponosni, saj 
je delovala že v času našega šolanja. 
Vanjo so vključeni res srčni ljudje, ki 
jim veliko pomeni življenje sodelavcev 
– kameradov v jami. Želimo jim čim 
manj nesreč v jami.
Pavel Skornšek nas je odpeljal še v 
učilnico, kjer nas je s sliko in besedo 
seznanil z delom in načrti Premogov-
nika Velenje. 
Premogovnik je zaznamoval naša mla-
da leta, v njem smo postali zreli fantje.      
Še vedno čutimo pripadnost tej ru-
darski skupnosti. Ni nam vseeno, kaj 
se zdaj  dogaja z našimi podjetji. V 

tistem, našem času je bil naš rudarski 
stan spoštovan. Danes pa?
Druženje v Premogovniku Velenje 
smo sklenili v jedilnici, kjer smo bili 
lepo pogoščeni. Hvala vsem zaposle-
nim v kuhinji!
Za vse videno in slišano se zahvalju-
jem vodstvu Premogovnika Velenje 
in vsem, ki so poskrbeli, da smo si 
ogledali sodobno delovanje Premo-
govnika. 
Obiskali smo tudi Mestno galerijo 
Šoštanj, kjer nas je pozdravila Milojka 
Komprej, hvala ji za lep sprejem. 
Zahvala za pripravo srečanja gre tudi 
Ivu Stropniku.
Celotnemu kolektivu Premogovnika 
želimo še veliko delovnih uspehov in 
čim manj nesreč, vse pa pozdravlja-
mo z rudarskim pozdravom – srečno. 

 V imenu nekdanjih sošolcev zapisal 
Marko Bauman.
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Zadnji dan marca so se nekaj pred 14. 
uro oglasili pozivniki. Na območju 
Hrastovca je je kljub prepovedi kurje-
nja v naravi izbruhnil travniški požar, 
ki se je razširil v gozd, ognjene zublje 
pa je razplamtel še veter. Moštva, ki 
so že bila na terenu so potrebovala 
dodatno pomoč, tudi glede opreme. 
Na poziv se je odzvalo 14 naših gasil-
cev. Več kot 150 gasilcem iz okoliških 
društev sta pri gašenju pomagala 
helikopterja Slovenske vojske.
20. maja je na območju mestne 
občine Velenje potekala velika ob-
činska vaja sil za zaščito in reševanje 
imenovana »Neurje s poplavo 2017«. 
Vaja, v kateri je poleg drugih društev 
in služb, vključenih v sistem zaščite 
in reševanja, sodelovalo tudi naše 
društvo, je del aktivnosti MO Velenje 
v kampanji Združenih narodov 
»Mesto odporno na nesreče.« Vaja je 
bila izvedena na kar enajstih lokacijah 
hkrati, mi smo bili prisotni na obmo-
čju Muzeja premogovništva Slovenije. 
Pomagali smo vodnikom psov, ki so 
našli ponesrečenca in ga prenesli na 
varno.

Naložba v znanje
Delo gasilcev se še zdaleč ne konča 
zgolj pri različnih oblikah gasilskih 
intervencij. Izjemno pomembno je 
tudi nadgrajevanje znanja, zato se 
člani PIGD Premogovnika Velenje 
udeležujemo različnih oblik izobraže-
vanja in usposabljanja.
Konec marca in na začetku aprila 
smo se udeležili tečaja za pripravnika, 
ki ga je organizirala Gasilska zveza 
Šaleške doline. Vsi (Saša Blatnik, 
Maja Chromy, Lidija Jeseničnik, 
Metka Marić, Damjan Jeseničnik, 
Rok Jeseničnik in Silvester Podlesnik) 
smo uspešno opravili izpit in pridobi-
li naziv gasilec pripravnik. Dva člana 
(Drago Javornik in Marko Kvar) sta 
maja uspešno opravila tečaj za varno 
delo z motorno žago, Damjan Praznik 
pa je uspešno končal usposabljanje za 
delo s črpalkami visokih kapacitet.

Na pomoč!
Prvi meseci tega leta bodo premogovniškim gasilcem zagotovo ostali v spominu. Konec marca so na 
območju Hrastovca pri Velenju priskočili na pomoč pri gašenju travniškega požara, ki se je razbesnel 
na gozdno področje in povzročil ogromno naravno škodo. Manjkali niso niti na občinski vaji sil za 
zaščito in reševanje »Neurje s poplavo 2017«, v vsem tem času pa so se tudi izobraževali in družili. 

Ob dnevu gasilcev, 4. maja, 
je bila v Šmartnem ob Paki 
podelitev državnih odlikovanj 
članom Gasilske zveze Šaleške 
doline. Med prejemniki je bil 
tudi član PIGD Premogovnika 
Velenje Franc Grudnik, ki je 
prejel plamenico I. stopnje. 
Čestitamo!

Franc Grudnik, prejemnik plamenice I. stopnje (foto: arhiv PIGD PV)

Veselje ob uspešno opravljenem tečaju za gasilca pripravnika (foto: arhiv PIGD PV)

Še preden so se začela tekmovanja 
desetin, smo se člani skupaj s svojimi 
družinami družili na društvenem 
pikniku. O rezultatih tekmovanj 
članov in veteranov GZ ŠD, ki je bilo 
11. junija v Šmartnem ob Paki, in 
Srečanju gasilskih enot rudnikov in 
energetikov Slovenije (GERES), ki bo 
24. junija 2017 v Rečici pri Laškem, 
bomo pisali v prihodnji številki.

Metka Marić
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Igre smo začeli v dežju. Predsednik 
Uprave PV mag. Ludvik Golob 
je pozdravil vse prisotne, ki so se 
prijavili v velikem številu (216) in 
poudaril, da je druženje s sodelavci 
pozitivnega značaja. Zaželel je, naj 
igre ponovno postanejo del nas kot 
nekoč, torej tradicionalne.
Jutranje prebujanje z mlado razgiba-
no deklico je bilo res pravo, saj so pri-
sotni prepoteni prejeli majice, vodo 
in se pogostili z rogljičkom in kavo, 
za tem pa odhiteli na tekmovališča. 
Tisti, ki so bili prijavljeni za družabni 
del, so se lahko pri Beli dvorani po-
merili v pikadu, ročnem nogometu, 
namiznem tenisu, balinanju in stre-
ljanju z lasersko puško. Pohodniki so 
si pod vodstvom predsednika Kluba 
upokojencev Skupine PV Toma Li-
pnika izbrali Škalsko jezero z okolico.
Rdeča nit športnih iger je bilo tek-
movanje v raftingu, ki smo ga obudili 
po dolgem času. Očistili smo čolne, 
jih pripravili za plovbo, postavili boje 
in tekmovanje med obrati je bilo 
zelo zanimivo. Z nekaj padci v vodo 
je vseh sedem ekip prišlo s polno 
posadko do cilja. Svojo ekipo je imelo 

Športne igre 2017
V soboto, 3. junija 2017, je Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje organiziralo športne 
igre za zaposlene v Premogovniku in povezanih družbah ter za vse člane Športnega društva.

tudi vodstvo, ki je nastopalo kot ekipa 
Uprava, ekipo Prihodnost pa so za-
stopali otroci naših zaposlenih, ki so 
tekmovali zunaj konkurence.
Igram je sledila podelitev medalj 
najboljšim, ki so jo izvedli članica 
Uprave PV mag. Mojca Letnik, di-
rektorica podjetja HTZ mag. Suzana 
Koželjnik, predsednik Sveta delavcev 
PV Danilo Rednjak in predsednik ŠD 
SPV Robert Lah. Iger sta se udeležila 
tudi predsednik SPESS-Sindikata 
PV Simon Lamot in direktorica PV 
Investa Natalija Sovič Jelenko.
Članica Uprave PV mag. Mojca Le-
tnik se je ob koncu iger vsem zahvali-
la in zaželela, da se ponovno srečamo 
na igrah prihodnje leto.

Rezultati:
•	 nogoMet – vodja Semir Agič, 

1. mesto HTZ Bogdan Podpečan, 
2. mesto Zračenje, 3. mesto ESD;

•	 košarka – vodja Igor Plaskan 1. 
mesto združeni Priprave–Transport, 
2. mesto HTZ in 3. mesto ESD;

•	 tenIs – vodja Miha Dobnik, 1. 
mesto sta osvojila Željko Grgić in 

Franc Hriberšek, 2. mesto Matjaž 
Mihelič in Andrej Goršek;

•	 odbojka – vodja Igor Medved, 
1. mesto ekipa KST – združeni iz 
Strokovnih služb, Klasirnice in 
Transporta, 2. mesto ESD in 3. 
mesto Transport 1; v kategoriji 
žensk so zmagale Navihanke (Ire-
na Lukaček, Ana Špoljar in Anita 
Rednjak);

•	 streljanje: vodja Boštjan 
Potočnik, 1. mesto Marina Sušec, 
2. mesto Jurij Goličnik in 3. mesto 
Tomislav Verstovšek;

•	 kegljanje – vodja Viljem 
Bovha, 1. mesto Branko Drev, 2. 
mesto Sebastijan Pintarič, 3. mesto 
Viljem Bovha;

•	 rIbolov – vodja Ivan Hranjec, 
1. mesto Ivan Hranjec, 2. mesto 
Boris Širnik, 3. mesto Vojko 
Krajnc; 

•	 raFtIng – vodja Jani Gorjanc, 1. 
mesto je osvojila ekipa strokovnih 
služb pod imenom Preteklost, 2. 
mesto pa ekipa Proizvodnje. 

Jožica Peterlin

Letošnjih iger se je udeležilo 216 članov Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje.
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Tekmovali smo v nogometu ... košarki ...

tenisu ... odbojki ...

streljanju ... kegljanju ...

ribolovu ... raftingu.
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Prvomajski oddih v Kranjski Gori
Športno društvo Skupine PV je med 
prvomajskimi prazniki, od 27. 4. do 
1. 5. 2017, organiziralo aktivni oddih 
v Kranjski Gori, ki se ga je udeležilo 
40 članov društva. Aktivnosti so 
potekale pod vodstvom Jožice 
Peterlin. Športno društvo je 

prijavljenim članom v sodelovanju s 
Hit Alpineo pred odhodom pripravilo  
program aktivnosti, ki se ga je lahko 
udeležil vsak član ŠD. Zaradi slabega 
vremena smo morali program prila-
goditi, a vendarle smo bili aktivni v 
telovadnici, na kolesih, na pohodu v 

Planico z zaključkom v Koči pri Pehti 
in na skupnem druženju oz. spoznav-
nem večeru v hotelu, udeležili pa smo 
se tudi nočnega pohoda z baklami. 
Praznike smo kljub slabemu vremenu 
preživeli zelo aktivno, tako da smo se 
v službo vrnili vedri in spočiti.
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Člani Športnega društva Skupine 
Premogovnik Velenje so preživeli lep 
prvomajski oddih v Vrsarju, v kampu 
Valkanela. Zaznamovali so ga prijetna 
družba, ugodno bivanje v mobilnih 
hišicah, predvsem pa športno aktivni 
dnevi pod vodstvom Roberta Laha, 

Aktivni oddih v Vrsarju
ki so se začeli z rekreacijo za do-
bro jutro, nadaljevali pa z igranjem 
tenisa, odbojke, namiznega tenisa in 
mini golfa. Popestrili so jih z vodeno 
aerobno vadbo in druženjem, ki so 
mu nadeli ime »čevapčič piknik«. 
Vse to daje dober polet, tako za do-

mače dejavnosti kot tudi na delov-
nem področju. Vsi, ki ste oddih za-
mudili, ne pozabite, da vam nudimo 
še obilo akcij, ki bodo prispevale k 
vašemu zdravju in dobremu počutju.

Jožica Peterlin



6060

TRETJI POLČAS

Prisotne je poleg predsednika društva 
Roberta Laha pozdravil tudi predse-
dnik Uprave Premogovnika Velenje 
mag. Ludvik Golob, ki je podprl 
delovanje društva in zaželel njegovo 
nadaljnje dobro delo. 
Robert Lah je predstavil delovanje 
društva in se zahvalil športnim ani-
matorjem za ves trud skozi celotno 
leto, jaz sem predstavila finančno 
poročilo, poročilo po programih Pre-
ventiva, Preventivno vodena rekreaci-
ja in Rekreacija po izbiri za člane ŠD 
ter načrte za leto 2017.
Na zboru so potekale tudi nado-
mestne volitve za člane Upravnega 
odbora. Evgena Roškarja zamenja 
Jožica Peterlin, Branka Smagaja za-
menja Roman Bračič in Bojana Brcar 
zamenja Danilo Rednjak.
Predsednik društva Robert Lah se je 
zahvalil vsem za prisotnost, delovanje 

Letni zbor članov Športnega društva 
Skupine Premogovnik Velenje
Letošnji zbor članov Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje je bil v sredo, 17. maja 2017 
v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje. Petnajstminutni premor, potreben zaradi sklepčnosti, smo 
zapolnili s simpatično predstavitvijo našega sodelavca Matjaža Kovača »Potovanje po Tajski«.

in podporo društvu ter jih povabil k 
športnim in družabnim aktivnostim 
društva, saj vplivajo blagodejno na 

zdravje in s tem zmanjšujejo vzroke 
za nastop bolniške odsotnosti z dela.

Jožica Peterlin

Predsednik društva Robert Lah je predstavil delovanje društva in se zahvalil 
športnim animatorjem za ves trud skozi celo leto.

Društvo DIT SPV je 8. 6. 2017 
organiziralo strokovno ekskurzijo. S 
postajališča NOP smo se z avtobusom 
odpeljali v Celje, kjer smo si pogledali 
Toplarno Celje. 
Toplarna Celje je objekt za termično 
obdelavo komunalnih odpadkov. Le-
tno lahko termično obdela do 20.000 
ton komunalnih odpadkov. Pri izko-
riščanju energije iz odpadkov lahko 
proizvede pri polni moči naprave 
15 MW, od tega 2 MW električne 
energije. 
Pot nas je nato vodila do livarne 
OMCO Feniks v Žalcu, kjer se ukvar-
jajo s proizvodnjo ulitkov, profilov 
v palicah, modelov za ulitke iz lesa, 
kovin in umetnih mas, zvonov iz 
kositrovega brona, temperaturno 
obstojnih in ognjeodpornih odlitkov.
Strokovnemu delu je sledil družabni 
del ekskurzije. V lepem sončnem 

1. strokovna ekskurzija DIT 2017

popoldnevu smo se peš odpravili do 
Fontane piva v Žalcu, kjer smo se 
osvežili s hladnim lokalnim pivom. 
Rahlo utrujeni in že pošteno lačni 
smo si želodčke napolnili v Resta-
vraciji Eksperiment S, kjer so nam 
postregli odlično hrano, ki nam jo 
pripravil mojster žara. Po večerji in 
druženju smo se po »drugem šihtu« 
vrnili v Velenje. 

UO DIT SPV je na tem izletu dobil 
potrditev in dodaten veter v jadra za 
pripravo novih dogodkov. 
V njegovem imenu se zahvaljujem 
Upravi Premogovnika Velenje in 
vsem, ki so s svojim prizadevanjem 
ter udeležbo v veliki meri pripomogli 
k uspešni izvedbi ekskurzije. 
Srečno!

Damir Lukavačkić
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Obvestila Kluba upokojencev Skupine PV
NAPOVEDNIK DOGODKOV:

•	 19. 6.–21. 6. delitev blokov ob dnevu rudarjev;
•	 21. 6. vpis za izlet na Primorsko s kopanjem (datum še ni določen);
•	 27. 6.–30. 6. izlet v Beograd z vlakom, odhod ob 19.29 z Železniške postaje Velenje;
•	 1. 7. Skok čez kožo;
•	 12. 9. Zasavska gora (852 m), prevoz z vlakom;
•	 10. 10. Rimske Toplice–Kopitnik (910 m)–Zidani most (vlak).

Nekaj dogodkov še ni potrjenih, točne informacije boste prejeli z SMS-obvestilom. Če SMS-obvestil še ne pre-
jemate, pošljite IME in PRIIMEK na 070 254 006, obiščite tudi spletno stran www.kupv.webs.com ali pokličite 
brezplačni telefonski odzivnik 080 98 93.

V Klubu upokojencev iščemo sodelavca/sodelavko za tajniška in blagajniška dela.

Julija in avgusta bo klubska pisarna zaprta, v nujnih primerih pokličite 041 782 688.

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

Upravni odbor Kluba upokojencev

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

Pomlad je prišla,
tokrat drugačna.
Rožice drugače cveto,
nam je pri srcu hudo.
Spomin nate večen bo.

zaHvala
Ob boleči izgubi drage mame

Milke kolundžija
se iskreno zahvaljujem vsem 
sodelavkam in sodelavcem, 
prijateljicam in prijateljem 
v Premogovniku Velenje ter 
SPESS – Sindikatu PV za izre-
čena sožalja, darovano cvetje in 
denarno pomoč.

Slobodanka z družino

zaHvala
Ob prehitri izgubi očeta

edvarda krajnca
se zahvaljujem sodelavcem v 
Premogovniku Velenje za vso 
podporo in izrečena sožalja. 
Hvala tudi rudarski godbi in 
rudarski straži ter SDRES-Sin-
dikatu PV.

sin Edvard z družino

Končane skupne so poti …
v spominu so ostale,
kot biser dni,
kot sen noči,
čas jih več ne rani …

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega očeta, 
dedka in tasta

edvarda krajnca
se iz srca zahvaljujemo vsem, 
ki ste bili z nami v najtežjih 
trenutkih in ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.
Še posebej se zahvaljujemo 
rudarski častni straži, rudarski 
godbi, govorniku Dragu Kolarju 
za poslovilne besede, SPESS-
-Sindikatu PV za darovano 
cvetje ter sodelavcem v Premo-
govniku Velenje, prijateljem in 
znancem.

sin Damjan Krajnc z družino
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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 ŠALEK
Lokacija: VELENJE ŠALEK
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2012
Velikost: 67
Etažnost: 4/6
Energetska izkaznica: razred 
D: od 60 do vključno 105 
kWh/m2

Cena: €64.000,00

3 SOBNO ŠALEK
Lokacija: VELENJE ŠALEK
Zgrajeno: : ADAPTIRANO 2012
Velikost: 75,1
Etažnost: P/4
Cena: €83.000,00

3 SOBNO PETORČEK
Lokacija: VELENJE ČUFARJEVA
Zgrajeno: 1964
Velikost: 91,1
Etažnost: 1/2
Cena: €95.000,00

GARSONJERA, CESTA TALCEV
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: 2013
Velikost: 53,4
Etažnost: 1/7
Energetska izkaznica:  
razred C: nad 35 do vključno 
60 kWh/m2

Cena: €66.000,00

TRISOBNO STANOVANJE V 
ŠOŠTANJU
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1977
Velikost: 70,1
Etažnost: 3/3
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €67.500,00

TRISOBNO STANOVANJE 
CENTER
Lokacija: VELENJE
Zgrajeno: 1974
Velikost: 71,7
Etažnost: 1/4
Energetska izkaznica: razred 
F: od 150 do vključno 210 
kWh/m2

Cena: €75.000,00

2 SOBNO CENTER
Lokacija: VELENJE, CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2010
Velikost: 53
Etažnost: 10/14
Cena: €55.000,00

3 SOBNO KOŽELJSKEGA
Lokacija: VELENJE, 
KOŽELJSKEGA
Zgrajeno: 1978
Velikost: 84
Etažnost: 2/5
Cena: €75.000,00

3 SOBNO TOMŠIČEVA
Lokacija: VELENJE, 
TOMŠIČEVA
Zgrajeno: 1966
Velikost: 68
Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica:  
razred F: od 150 do vključno 
210 kWh/m2

Cena: €55.000,00

3 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: VODNIKOVA, 
ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 2008
Velikost: 63,9
Etažnost: 2/2
Cena: €78.000,00

2 SOBNO STANOVANJE 
ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1970
Velikost: 59
Etažnost: 1/4
Cena: €53.000,00

2 SOBNO ZIDANŠKOVA
Lokacija: VELENJE, 
ZIDANŠKOVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2007
Velikost: 64
Etažnost: 3/4
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €63.000,00

2 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2017
Velikost: 52,9
Etažnost: K/5
Cena: €43.000,00

2 SOBNO JENKOVA
Lokacija: VELENJE JENKOVA
Zgrajeno: 1960
Velikost: 66,5
Etažnost: 3/4
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €55.000,00

3 SOBNO ŠERCERJEVA
Lokacija: VELENJE, 
ŠERCERJEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2011
Velikost: 94,6
Etažnost: 2/3
Cena: €95.000,00

2 SOBNO CENTER
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2002
Velikost: 53
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:  
razred E: od 105 do vključno 
150 kWh/m2

Cena: €52.000,00

STANOVANJE V 
FRANKOLOVEM
Lokacija: FRANKOLOVO
Zgrajeno: 2004
Velikost: 54,7
Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica:  
razred E: od 105 do vključno 
150 kWh/m2

Cena: €40.000,00

STANOVANJE TOMŠIČEVA
Lokacija: VELENJE
Zgrajeno: 1963
Velikost: 93,4
Etažnost: 4/4
Cena: €79.000,00

NOVEJŠE STANOVANJE V 
VITANJU
Lokacija: VITANJE
Zgrajeno: 2010
Velikost: 100,01
Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica:  
razred C: nad 35 do vključno 
60 kWh/m2

Cena: €70.000,00

STANOVANJE KOSOVELOVA
Lokacija: VELENJE - 
KOSOVELOVA
Zgrajeno: 2011
Velikost: 39,5
Etažnost: 1/3
Cena: €69.000,00

3 SOBNO KARDELJEV TRG
Lokacija: VELENJE, 
KARDELJEV TRG
Zgrajeno: ADAPTORANO 2013
Velikost: 78,7
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €80.000,00

2 SOBNO PETORČEK
Lokacija: VELENJE, JURČIČEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2011
Velikost: 55,6
Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica:  
razred E: od 105 do vključno 
150 kWh/m2

Cena: €55.000,00

STANOVANJE VITANJE
Lokacija: VITANJE
Zgrajeno: 1976
Velikost: 56,5
Etažnost: VP
Energetska izkaznica: 
razred G: od 210 do 300 in 
več kWh/m2.
Cena: €59.000,00

4 SOBNO JENKOVA
Lokacija: VELENJE JENKOVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2009
Velikost: 122,9
Etažnost: 9/9
Cena: €90.000,00

3 SOBNO GORENJE
Lokacija: GORENJE
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2009
Velikost: 81,6
Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica:  
razred F: od 150 do vključno 
210 kWh/m2

Cena: €67.000,00

1,5 SOBNO KERSNIKOVA
Lokacija: VELENJE, DESNI 
BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2006
Velikost: 49
Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €43.000,00

3 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: VELENJE, GORIŠKA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2014
Velikost: 81,8
Etažnost: 4/5
Cena: €79.000,00

2 SOBNO TOMŠIČEVA
Lokacija: VELENJE TOMŠIČEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2014
Velikost: 61,6
Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €69.000,00

ŠOŠTANJ - PRI JEZERU
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1956
Velikost: 67,9
Etažnost: 1/2
Cena: €55.000,00

3 SOBNO KOŽELJSKEGA
Lokacija: VELENJE 
KOŽELJSKEGA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2014
Velikost: 85,1
Etažnost: 13/14
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €67.000,00

3 SOBNO KOŽELJSKEGA
Lokacija: VELENJE 
KOŽELJSKEGA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2007
Velikost: 83,5
Etažnost: VP/13
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €78.000,00

4 SOBNO CENTER
Lokacija: VELENJE CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2004
Velikost: 147
Etažnost: 4/8
Cena: €130.000,00

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 ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ, 
VODNIKOVA
Zgrajeno: 2008
Velikost: 65
Velikost parcele: 16
Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica:  
razred B2: nad 25 do vključno 
35 kWh/m2

Cena: €79.000,00

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

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: €79.000,00

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 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

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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Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje 
ter upokojenim sodelavkam in sodelavcem čestitamo ob

3. juliju,
prazniku rudarjev!

Uprava Premogovnika Velenje

3. juliju,
prazniku rudarjev!

57.  skok Čez kožo


