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UVODNIK

Poklon preteklosti – s pogledom, 
uprtim v prihodnost
Rudarji smo poznani po svoji tradiciji 
in pripadnosti rudarskemu stanu. 
Morda so naši predniki ravno zaradi 
teh lastnosti pred stoletji za svojo 
zavetnico izbrali sveto Barbaro, ki se 
tudi zavoljo lastnega življenja ni želela 
odreči svojim prepričanjem, veri in 
vrednotam.
Od leta 1961, ko je v tedanji industrij-
ski rudarski šoli v Velenju končala 
šolanje prva generacija učencev, 
praznujemo velenjski rudarji svoj 
stanovski praznik s tradicionalnim 
skokom čez kožo. Tako bo tudi letos, 
ko bomo medse ponosno sprejeli 46 
novincev.
Najbrž se marsikomu zdi, da Premo-
govnik Velenje še nikoli ni bil v težji 
situaciji, kot je v zadnjem času, saj 
smo bili navajeni različnih bonitet, 
visokih plač in drugih ugodnosti, toda 
zgodovina postreže s podatki, da smo 
tudi v preteklosti že večkrat morali 
skozi zelo turbulentno obdobje. Da 
se je tudi že pred desetletjem, dvema 
delalo na prestrukturiranju družbe, ki 
je takrat zaposlovala 5000 ljudi in več. 
A vendarle smo vedno znali poiskati 
rešitve, ki so bile najmanj boleče za 
zaposlene. Skupaj smo zmogli. Skupaj 
smo uspeli preseči vse ovire, na katere 
smo naleteli, pa naj so bile povezane 
z naravo in njenimi zakonitostmi ali 
z gospodarsko situacijo. Ker smo bili 
složni in enotni. Ker smo takrat, ko je 
bilo potrebno, vedno strnili vrste in 
delovali kot eden. Enotno.
Verjamem, da znamo tako tudi danes! 
Verjamem, da imamo pred seboj še 
vedno enake cilje, za katere se je kljub 
odrekanjem vredno boriti. 
V življenju namreč velja pregovor, da 
če naletiš na pot brez ovir, ta bržkone 
ne pelje nikamor. Zavedati se moramo, 
da so odlična podjetja lahko zgolj tista, 
ki si prizadevajo za nenehno izpopol-
njevanje in nenehno spreminjanje. Ne 
moremo pričakovati, da bomo konku-
renčni, če bomo delali tako, kot smo 
pred leti. Svet se spreminja – danes še 
mnogo hitreje, kot se je včeraj. Saj tudi 
doma, v lastnem gospodinjstvu, ne bi 
bili zadovoljni, če nam bi dali v roke 

opremo, s katero smo rokovali 
pred desetletji, z gospodinj-
skimi stroji iz časa naših 
starih staršev, z avtomobili, 
ki danes sodijo le še v muzej 
starodobnikov. In tako mo-
ramo razumeti, da moramo 
način in organizacijo dela, ki 
smo se ju posluževali pred 
leti, prilagoditi času, trgu in 
zakonitostim, ki veljajo danes. 
Prepričan sem, da se večina 
med nami tega tudi zaveda. 
Veseli me, da smo v prvih 
petih mesecih tega leta tako v 
Premogovniku Velenje kot na 
ravni Skupine poslovali po-
zitivno in da je tudi proizvo-
dnja premoga v omenjenem 
obdobju skladna z začrtanim planom. 
K temu smo pripomogli vsi, ki se 
zavedamo, da je bilo zniževanje vseh 
stroškov nujen ukrep. Prav zaradi tega 
je bil podpis dogovora o obvladovanju 
stroškov dela velik dosežek in pomeni 
iskanje skupnih rešitev za uspešno 
sanacijo celotne Skupine Premogovnik 
Velenje. 
Kljub zahtevnim gospodarskim 
okoliščinam in razmeram na slo-
venskem nepremičninskem trgu je 
Premogovnik Velenje v letošnjem 
letu prodal hotela Barbara v Fiesi in 
Oleander v Strunjanu, podpisana pa 
je tudi že pogodba za prodajo Centra 
starejših Zimzelen. Konec maja smo z 
družbo Gorenje Gostinstvo podpisali 
pogodbo o zagotavljanju prehranskih 
storitev, prevzemu delavcev in najemu 
gostinskih prostorov naše hčerinske 
družbe Gost. 
Veliko pozornost namenjamo tudi 
pridobivanju poslov na zunanjih trgih. 
Na podlagi odličnih referenc, ki jih 
imamo zaradi visoko produktivne Ve-
lenjske odkopne metode in strokovno 
usposobljenega kadra, se v turškem 
premogovniku IMBAT Soma nagibajo 
k odločitvi, da nas povabijo k izvedbi 
prvega mehaniziranega odkopavanja 
v svojem premogovniku. Celoten 
projekt, ki zajema dobavo in montažo 
odkopne opreme ter izobraževanje 

njihovih zaposlenih, bi bil odlična 
referenca Premogovnika Velenje v tem 
delu sveta.
Hvala vsem, ki se iskreno trudite in si 
po najboljših močeh prizadevate, da 
bi naše podjetje ponovno stabilizirali, 
ga postavili na trdne temelje z jasno 
vizijo in svetlim pogledom v priho-
dnost. To je želja, a tudi naloga vseh 
nas – od prvega do zadnjega. Iskrena 
hvala za posluh in razumevanje, za 
pripravljenost prispevati največ, kar 
lahko, k dobrim rezultatom, ki jih tudi 
v tem letu, kljub zahtevnosti razmer v 
podjetju, ni bilo malo.
Spoštovani sodelavke in sodelavci, 
zdajšnji in nekdanji, tudi letos vas 
vabimo, da se s svojimi družinami in 
prijatelji udeležite tradicionalnega, že 
56. Skoka čez kožo, ki ga bomo pri-
pravili v soboto, 2. julija, na Mestnem 
stadionu ob jezeru z začetkom ob 
18. uri. Uniformirani rudarji bomo 
s Titovega trga krenili ob 17.30. Prav 
je, da se srečamo vsaj na praznovanju 
dneva rudarjev, postavimo ob stran 
vse tisto, kar nas tare med letom, se 
poveselimo skupaj s svojimi kameradi 
in z novo energijo stopimo skupnim 
ciljem naproti.
Iskreno vam čestitam ob prazniku 
rudarjev – z rudarskim SREČNO!

mag. Ludvik Golob,  
predsednik Uprave
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Zakon o rudarstvu in Pravilnik o 
zahtevah za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu ter ukrepih pri preva-
žanju po podzemnih prostorih in na 
površini pri raziskovanju in izkorišča-
nju mineralnih surovin narekujeta, 
da je treba vrvi za prevažanje ljudi 
in materiala po rudniških jaških s 
sistemom Keppe menjati vsakih pet 
let. Tovrstne vrvi je treba menjati tudi 
takrat, ko se njihova nazivna nosil-
nost zmanjša za 10 odstotkov zaradi 
ugotovljenega povečanega števila 
prelomov žic v vrvi, zaradi zmanjša-
nja premera vrvi zaradi raztezanja in 
zaradi povečane korozije vrvi.

Zahtevna vzdrževalna dela 
na prevažalni napravi GHH
V Premogovniku Velenje smo v času prvomajskih dopustov izvedli menjavo zgornjih jeklenih vrvi in 
spodnjega kompleta vrvenic na prevažalni napravi GHH na jašku NOP. Dela, pri katerih smo sodelova-
li strojniki in elektrikarji Premogovnika Velenje in hčerinske družbe HTZ, so bila izjemno zahtevna, a 
smo jih strokovnjaki obeh družb uspešno končali v zgolj treh dneh.

Naše vrvi so že bile v uporabi pet 
let, povečevati pa se je začela tudi 
korozija vrvi, ki smo jo vseskozi 
zmanjševali z ustreznimi zaščitnimi 

Ustreznost jeklenih vrvi v 
Premogovniku Velenje izka-
zujemo z rednimi dnevnimi 
pregledi, vsakih šest mesecev 
pa nam akreditirana ustanova 
opravi tudi defektoskopski 
pregled vrvi z magnetno 
induktivno metodo.

premazi. Struktura vrvi je iz konoplji-
nega jedra, prepojenega z mazivom. 
Ko se jedro izsuši, procesa rjavenja ni 
več mogoče ustaviti. Praksa v minulih 
letih je potrdila, da vrvi po petih letih 
obratovanja niso več primerne za 
uporabo.

30 let obratovanja 
prevažalne naprave GHH
Menjavo vrvi smo načrtovali ob kon-
cu letošnjega aprila, saj smo takrat 
imeli na razpolago nekaj prostih dni 
in s tem nismo motili proizvodnega 
procesa v Premogovniku Velenje. 
Dodatna analiza stanja je pokazala, 

foto: Slavko Gros
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da ima prevažalna naprava GHH za 
sabo 30 let obratovanja, v tem času 
pa je bilo opravljenih okoli 100.000 
obratovalnih ur. Analiza je pokazala, 
da bi bilo v prihodnjih dveh letih 
smiselno zamenjati še vrvenice in 
ležaje vrvenic, zato smo se odločili v 
sklopu menjave vrvi zamenjati tudi 
spodnji par vrvenic z osjo in ležaji.

S pripravami na menjavo 
začeli že na začetku 
letošnjega leta
Menjava vrvi je eden najzahtevnejših 
vzdrževalnih posegov, ki jih izvajamo 
vsakih pet let. Večina naših delavcev 
s tovrstnimi izkušnjami je v pokoju, 
zato smo s pripravami na remont za-
čeli že na začetku letošnjega leta. Na-
ročili smo nove vrvi in rezervne dele 
za vrvenice; določili smo odgovorne 
osebe za izdelavo načrta menjave in 
varnostnih kriterijev; z elektrosluž-
bo smo uskladili in dogovorili vse 
faze dela – omeniti je treba, da je pri 
menjavi zelo zahtevna premostitev 
krmilnikov in varnostnih naprav, po 
menjavi pa vnovična vzpostavitev 
pogonskega stanja –; pred remontom 
smo z delavci analizirali postopek 
menjave in uskladili vse morebitne 
nejasnosti. 

Potek del
Prvi dan smo izgradili obe stari vrvi 
in napeljali novo vrv po jašku prek 
zgornje vrvenice do strojnice GHH.

drugi dan smo po jašku napeljali 
še drugo vrv, opravili demontažo 
spodnjega para vrvenic in montažo 
novih. Ta dela smo izvedli s pomo-
čjo dvajsettonskega avtodvigala in z 
geometri družbe PV Invest. Nato smo 
obe vrvi do kletke napeljali prek po-
gonskega bobna in spodnjih vrvenic.

Sledil je najzahtevnejši del, pri 
katerem smo morali odrezati pravil-
no dolžino vrvi in jih vpeti v vezne 
pribore. V nadaljevanju smo opravili 
postopek razpodlaganja obeh kletk in 
nastavitev horizontov prevažanja.

V tretji tretjini delovnega dne je stroj-
nik GHH opravil pet ur poizkusnih 
voženj s štiritonsko obremenitvijo 
vsake kletke.

tretji dan smo morali vrv skrajšati še 
za 1.200 milimetrov in izenačiti vrvne 
sile. Ob koncu smo s strani akredi-

Menjava vrvi in vrvenic je po-
tekala v dela prostih dneh, in 
sicer od ponedeljka, 25. aprila, 
do srede, 27. aprila 2016.

tiranega izvajalca izvedli še pregled 
vrvi z magnetno induktivno metodo.

Ob upoštevanju voznega reda vseh 
zaposlenih je prihodnjih pet let zago-
tovljen varen prevoz po jašku NOP.

Matej Skornšek,  
Štefan Miheljak in Bojan Jezernik

foto: Slavko Gros
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Potegujemo se za 
pomemben posel v Turčiji 
Sredi letošnjega aprila so bili na vnovičnem obisku v Premogovniku Velenje najvišji predstavniki tur-
škega premogovnika IMBAT Soma, v katerem se že nekaj časa pripravljajo na posodobitev opreme in 
uvajanje novih tehnologij na odkopnih in pripravskih deloviščih. Zaradi podobnosti odkopnih front in 
premoga – tudi pri njih odkopavajo lignit – se zanimajo za našo visoko produktivno Velenjsko odko-
pno metodo. Celoten projekt, ki zajema dobavo in montažo odkopne opreme ter izobraževanje njiho-
vih zaposlenih, bi bil odlična referenca Premogovnika Velenje v tem delu sveta.

Najperspektivnejši 
premogovnik v regiji
Premogovnik Velenje s turškimi pre-
mogovniki uspešno sodeluje že nekaj 
časa. Še največ s premogovnikom 
IMBAT Soma, v katerem pridobivajo 
premog s podzemno eksploatacijo 
in je v tem času najperspektivnejši v 
regiji. Zaposlujejo okoli 6.500 delav-
cev, skoraj vso proizvodnjo pridobijo 
na klasičnih odkopih, širine tudi 
do 400 metrov. Tudi jamske proge 
izdelujejo po klasični rudarski metodi 
z razstreljevanjem, njihovi največji 
napredki pa so do tri metre na dan. 
Debelina njihovega lignitnega sloja je 
v povprečju okoli 24 metrov. V letu 
2015 so imeli proizvodnjo okoli 6,5 

milijona ton, letošnja naj bi znašala 
okoli 7 milijonov ton, v prihodnje pa 
načrtujejo proizvodnjo celo v višini 
15 milijonov ton lignita. 

Dobre izkušnje s turškimi 
premogovniki
S turškimi premogovniki že imamo 
dobre izkušnje. Premogovniku Soma 
Kömür smo leta 2014 prodali dva 
napredovalna stroja za težje delovne 
razmere, ki sta namenjena predvsem 
izdelavi večjih profilov jamskih prog. 
Oba stroja, ki smo ju generalno obno-
vili v Premogovniku Velenje in naši 
hčerinski družbi HTZ, sta se glede na 
tamkajšnje  delovne razmere izkazala 
za izjemno dobro odločitev.

Že drugič obiskali 
Premogovnik Velenje
Predstavniki turškega premogovnika 
IMBAT Soma so si v sklopu vnovič-
nega obiska v Premogovniku Velenje 
ogledali delovišča v jami, predvsem 
odkop na etaži k. –80/B in pripravsko 
delovišče št. 9 v jami Pesje. 
Nad delovanjem širokočelne odkopne 
fronte po naši lastni in mednarodno 
zaščiteni Velenjski odkopni metodi 
ter sodobno opremo, ki jo v našem 
premogovniku uporabljamo tako 
na odkopih kot tudi na pripravskih 
deloviščih, so bili gostje navdušeni, 
navdušilo pa jih je tudi organizacijsko 
in tehnološko vodenje delovišč.

Najvišji predstavniki turškega premogovnika IMBAT Soma so Premogovnik Velenje obiskali že drugič, tudi tokrat jih je spre-
jel predsednik Uprave PV mag. Ludvik Golob s strokovnimi sodelavci. (foto: Mrki)
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150-metrski odkop po 
Velenjski odkopni metodi
Na podlagi odličnih referenc, ki jih 
imamo zaradi visoko produktiv-
ne Velenjske odkopne metode in 
strokovno usposobljenega kadra, se v 
turškem premogovniku IMBAT Soma 
nagibajo k odločitvi, da nas povabijo 
k izvedbi prvega mehaniziranega od-

Gostje iz Turčije so bili navdušeni nad delovanjem širokočelne odkopne fronte po naši lastni in mednarodno zaščiteni Ve-
lenjski odkopni metodi ter sodobno opremo, ki jo uporabljamo v našem premogovniku. (foto: Mrki)

kopavanja v svojem premogovniku. 
V Premogovniku Velenje pripravlja-
mo ponudbo za dobavo in montažo 
kompleksnega odkopa po Velenjski 
odkopni metodi dolžine 150 metrov, 
ki vsebuje tudi izobraževanje vseh 
potrebnih kadrov premogovnika 
IMBAT Soma tako v Premogovniku 
Velenje kot tudi na lokaciji vgradnje 

opreme v Turčiji. Podoben projekt je 
Premogovnik Velenje izvajal že leta 
2008 v premogovniku RMU »MRA-
MOR« v Bosni in Hercegovini, a je 
projekt IMBAT Soma kompleksnejši 
in veliko večji.

Slobodan Mrkonjić
in Damijan Selan 

Mag. ludvik golob, predsednik 
Uprave Pv: »V Premogovniku 
Velenje se zavedamo velikosti 
turškega trga, ki je za nas izjemno 
pomemben zunanji trg. Zdaj 
smo osredotočeni predvsem na 
pridobitev posla in morebitno 
izvedbo implementacije Velenjske 
odkopne metode v turškem pre-
mogovniku IMBAT Soma. Če bo 
prišlo do realizacije, bo to odlična 
referenca tudi v drugih premo-
govnikih v rudarski regiji Soma, 
saj so v bližnjem premogovniku 
POLYAK Eynez že izkazali interes 
za uvedbo naše odkopne metode.«
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Nadaljevanje izgradnje jaška 
NOP II – kot jaška za optimalno 
prezračevanje jam PV
V bližnji preteklosti, ko je Premogovnik Velenje še dihal s polnimi pljuči, je bil omenjeni jašek pred-
viden kot glavna transportna pot za prevoz našega premoga iz jame. Z realizacijo projekta bi nado-
mestili transport premoga »iz Šoštanja v Velenje in nazaj v Šoštanj« ali drugače povedano – prevoz 
premoga skozi NOP II s skipi bi nadomestil več kilometrov transportnih gumijastih trakov, s čimer bi 
PV dosegel racionalnejše poslovanje in tudi nižjo ceno premoga. Žal so gospodarske razmere tudi nam 
pokazale zobe, zato smo bili pred slabima dvema letoma prisiljeni izdelavo jaška ustaviti na globini 
okoli 280 metrov.

Ves čas mirovanja del v jašku smo ga 
morali prezračevati, odvodnjavati, 
nadzorovati in vzdrževati vse vitle ter 
drugo opremo za namen ponovne 
oživitve projekta.
Med mirovanjem projekta naše stro-
kovne službe niso držale križemrok, 
iskale so najbolj optimalno rešitev 
za nastali položaj. Po dolgih mesecih 
preigravanja različnih scenarijev 
in predloženih strokovno podprtih 
argumentih je Nadzorni svet Premo-

govnika Velenje konec aprila 2016 
potrdil naš predlog, da bomo jašek 
NOP II po končani izgradnji uporabi-
li za optimalno prezračevanje jam PV 
do konca odkopavanja.
Vsi vemo, da je prezračevanje jam 
eden od ključnih elementov v procesu 
proizvodnje premoga. Z zadostnimi 
količinami svežega zraka zagotavlja-
mo zakonsko sprejemljive koncentra-
cije jamskih plinov in s tem obrato-
valno zanesljivost proizvodnje. 

Z izgradnjo novega prezračevalnega 
jaška (še 108 m) in potrebnih navezav 
v jami (1.107 m) bomo proti koncu 
leta 2019 nadomestili že nekoliko 
dotrajani jašek Pesje z ventilatorsko 
postajo.
Po vključitvi vseh novozgrajenih 
objektov vključno z ventilatorsko 
postajo (VP) v prezračevanje bomo 
skrajšali prezračevalne poti za pri-
bližno 2.500 metrov. Zaradi manjših 
zračilnih uporov, ker bo VP bližje od-

Lokacija jaška je idealna, saj se nahaja znotraj pridobivalnega prostora in je dovolj oddaljena od urbanega okolja.
(foto: Miran Beškovnik)
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kopnim deloviščem, bosta lahko oba 
ventilatorja »glavna«. Kar pomeni, da 
bo glede na potrebno količino zraka 
v jami tudi pomožni oz. nadomestni 
ventilator po instalirani moči nado-
mestil večjega oz. glavnega.
Lokacija jaška je idealna, saj se nahaja 

znotraj pridobivalnega prostora in je 
dovolj oddaljena od urbanega okolja.

Izgradnjo zračilnega jaška nadaljuje 
naše hčerinsko podjetje RGP, ki je do 
zdaj pokazalo strokovnost in zaneslji-
vost pri prvih 280 metrih izdelanega 
jaška. 

V RGP obljubljajo, da bodo ob 3. juliju 
v počastitev rudarskega praznika z deli 
napredovali do 300 metrov globine.

In ker je že beseda pri našem prazno-
vanju – srečno vsem!

Boris Potrč,
vodja projekta NOP II

Izgradnjo zračilnega jaška nadaljuje podjetje RGP, ki je izdelalo že njegovih prvih 280 metrov. (foto: arhiv RGP)

Do končne globine, ki znaša 388 metrov, moramo izdelati še 108 metrov jaška. (foto: arhiv RGP)
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Reševalci Premogovnika 
Velenje na Dnevih avstrijskih 
jamskih reševalcev

Na simpoziju, ki sva se ga udeležila 
Boštjan Škarja in Simon Tajnšek, so 
bile podeljene zahvale za pomoč in 
sodelovanje raznih organizacij s cen-
tralo za jamsko reševanje. Podeljena 
so bila tudi priznanja za usposoblje-
nost na področju jamskega reševanja 
in izpolnjevanja predpisanih zahtev 
za zagotavljanje varnosti v podze-
mnih rudnikih in muzejih. V nada-
ljevanju so potekale predstavitve s 
tematiko gospodarstva, zakonodaje 
in spremembe le-te na področju ru-

21. in 22. aprila 2016 so v avstrijskem Gradcu potekali Dnevi avstrijskih jamskih reševalcev. Prvi dan je 
minil v znamenju simpozija, prihodnji dan pa je bila v rudniku magnezita Breitenau podjetja Veitsch-
-Radex GmbH & Co OG vaja jamskih reševalcev. Organizacijo obeh dogodkov je prevzela avstrijska 
centrala za jamsko reševanje in zaščito pred plini (Hauptstelle für das Grubenrettungs und Gasschu-
tzwessen GmbH), k sodelovanju pa je povabila tudi Premogovnik Velenje. 

darstva s poudarkom na usposoblje-
nosti in organiziranosti reševanja v 
podzemnih objektih, prikazani pa so 
bili tudi primeri reševanja in gašenja 
požarov v preteklosti.

Drugi dan je bila vaja jamskih reše-
valcev, ki se je je udeležila tudi ekipa 
Jamske reševalne čete Premogovnika 
Velenje. Potekala je s predpostavko 
izbruha požara na tovornem vozilu 
na najnižji točki rudnika Breitenau, 
zaradi česar je prišlo do zaplini-
tve jamskih prostorov z dimnimi 

plini in s tem posledično do še 
druge nesreče tovornega vozila ter 
več pogrešanih in poškodovanih 
oseb, ki se niso pravočasno vrnile 
v reševalni kontejner. Nameni vaje 
so bili preizkus alarmiranja jamskih 
reševalnih ekip in drugih reševalnih 
služb, usposabljanje in preizkus po-
sameznih tehnik reševanja v jami ter 
aktiviranje in sodelovanje reševalnih 
ekip iz tujine. Poleg avstrijskih reše-
valnih ekip in ekipe Premogovnika 
Velenje so na vaji sodelovale tudi re-

Ekipa Premogovnika Velenje pred začetkom vaje (foto: Boris Špeh)
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ševalne ekipe iz Nemčije, Poljske in 
Češke. Ekipa Premogovnika Velenje 
je sodelovala pri vzpostavitvi cevo-
voda za dovod vode in komprovoda 
do naprave za izdelavo pene ter pri 

Vzpostavitev cevovodov (foto: Boris Špeh)

Poučevanje pred zagonom stroja za izdelavo pene (foto: Boris Špeh)

Vzpenjanje reševalcev PV po jašku (foto: Boris Špeh)

usposabljanju za delo in zagonu le-te.

Sodelovanje na dnevih reševalcev 
je omogočilo vpogled v organizira-
nost in stanje jamskega reševanja v 
sosednji Avstriji, ob tem pa tudi na 

področje tehnologije odkopavanja 
magnezita in varnosti v avstrijskih 
rudnikih.

mag. Simon Tajnšek in  
mag. Boštjan Škarja
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Dvojno srebro za naše 
inovatorje
Zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje so se s svojimi inovativnimi idejami in rešitvami ponovno 
izkazali. Zavedanje, da tudi majhne ideje lahko pomenijo velike spremembe, je pripomoglo, da sta 
se dve inovaciji uvrstili med najboljše inovacije SAŠA regije v letu 2015. Avtorji so srebrni priznanji 
prevzeli na slovesni podelitvi 26. maja 2016 v Restavraciji pod Jakcem.

Da »svet na inovacijah stoji«, se zavedajo tudi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje, ki so prejeli dve srebrni priznanji za 
najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2015. (foto: Metka Marić)

»Tisti, ki je goro prestavil, je začel z 
drobnim kamenjem,« pravi kitajski 
pregovor. Enako je pri inovacijah. Ne 
nastanejo čez noč. Potrebno je veliko 
truda, znanja, volje ter ustvarjalnega 
in inovativnega razmišljanja. Razliko 
med izumiteljem in inovatorjem sta 
na svoj hudomušni način komenti-
rala povezovalca dogodka dr. Uroš 
Kuzman in Aleš Novak: »Izumitelj 
je izumil vžigalnik, inovator z njim 
odpira pivo.«

»Inovacija je serum 
večnega življenja«
Tako pravi dr. Cvetka tinauer, pred-
sednica savinjsko-šaleške gospodar-

ske zbornice (SŠGZ). »Če je fizično 
življenje človeka omejeno s smrtjo, 
za gospodarski subjekt to ni nujno. 
Le-ta lahko na račun dobre inovacije 
živi večno.« Meni, da si »inovatorji in 
inovacije v družbi zaslužijo poseb-
no mesto. Tisti, ki se vsakodnevno 
ukvarjajo z inoviranjem, skrbijo za 
nenehen razvoj in posledično za 
življenja mnogih ljudi.« 

Igor zorko, podpredsednik gospo-
darske zbornice slovenije, je pouda-
ril, da se »svet okoli nas spreminja na 
način, da on namesto nas vzpostavlja 
nove pogoje in nove izzive. Mi se sku-
šamo prilagajati temu svetu, novemu 

okolju z novimi rešitvami.« Dodal 
je, da podelitev nagrad najboljšim 
inovacijam pomeni eno od spodbud 
za inovativno razmišljanje.

Potrebna sta pogum in 
drznost
Na okrogli mizi z naslovom »Ali 
za inovativnost potrebujemo po-
sebno organizacijsko kulturo?« so 
poleg vodje razvojnega področja 
v Premogovniku velenje bojana 
stropnika, sicer tudi predsednika 
Komisije za ocenjevanje inovacij pri 
SŠGZ, sodelovali še Boštjan Pečnik, 
Skupina Gorenje, Toni Pogačar, BSH 
Hišni aparati, in dr. Cvetka Tinauer, 

PODJETJE SMO LJUDJE
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Sodelujoči na okrogli mizi z naslovom »Ali za inovativnost potrebujemo posebno 
organizacijsko kulturo?« so podali svoja razmišljanja. (foto: Metka Marić)

Vodja Razvojnega področja v Premogovniku Velenje in predsednik Komisije za 
ocenjevanje inovacij pri SŠGZ Bojan Stropnik med voditeljema, ki sta poskrbela za 
sproščeno razpoloženje. (foto: Metka Marić)

EBA. Pogovor, ki se je razvil v zelo 
zanimivo debato, je vodil Matija Go-
ljar. Razmišljal je, da za inovacijo niso 
potrebni bogati starši, doktorat, točno 
določeno okolje in podobno, ampak 
sta za to potrebna predvsem pogum 
in drznost. O sistemu spodbujanja 
inovacij je bojan stropnik povedal: 
»V Premogovniku Velenje smo pred 
desetletjem računalniško nadgradili 
sistem inovacij. Podjetje smo razdelili 
na delovne skupine, v vsaki izmed 
njih je promotor inovacijske dejav-
nosti. Vsako leto imamo blizu 200 
predlogov za izboljšave, večina je tudi 
realiziranih.« »V 140-letih delovanja 
družbe se je na področju pridobivanja 
premoga zgodilo precej sprememb. 
Do sredine 80. let minulega stoletja 
smo v premogovniku premog odko-
pavali na klasičen način. Danes ima-
mo vrhunsko metodo odkopavanja 
(Velenjska odkopna metoda), ki nam 
jo priznava ves svet. To je dosežek 
znanja zaposlenih v vseh strokovnih 
službah in upam, da bomo to znanje 
znali uporabiti tudi v prihodnje.« Na 
vprašanje povezovalca, kaj bo z našo 
infrastrukturo čez 50 let, je odgo-
voril: »Ločimo infrastrukturo, ki je 
pod zemljo, in tisto na površini. Pod 
zemljo gre za zelo specifično opre-
mo in stroje, ki jih nikjer drugje ni 
mogoče uporabiti. Infrastruktura na 
površini pa bo zaradi aktivnosti, ki jih 
izvajamo že nekaj let, služila svojemu 
namenu tudi v prihodnje.« 
Vsi sodelujoči so se strinjali, da je še 
veliko neodkritih priložnosti.

Imam idejo!
Nekaj šaljivih inovativnih idej je iz 
rokava stresel tudi eden izmed vodi-
teljev, ki meni, da bi lahko združili 
nekaj poklicev in storitev: »Avtošole 
bi lahko bile hkrati taksi službe. Reši-
lec je najhitrejši avto v mestu, zato bi 
lahko hkrati razvažal pice s sloganom 
»pica, da te kap«. Policist bi lahko 
prodajal tablete za pomiritev živcev.« 

Bolj »resne« ideje so imeli nagrajeni 
inovatorji. Med njimi sta bili tudi dve 
inovaciji našega podjetja.

Nosilca s srebrom nagrajene inova-
cije Premogovnika Velenje Metoda 
merjenja zračilnih parametrov 
na glavnih ventilatorjih sta Rado 
Gregorc in Sašo Ovniček. Obra-
zložitev projekta: »Merilna metoda 
omogoča ugotovitev napak v sistemu 

in pravočasno servisiranje, uravnavo 
in ponovno nastavitev parametrov 
na pravilne vrednosti. Metoda nima 
škodljivih vplivov na zdravje ljudi in 
okolje. Omogoča varno delo v proce-
su pridobivanja premoga, optimalno 
nastavitev glavnih ventilatorjev in 
velik prihranek pri porabi energije.«

Nosilci s srebrom nagrajene inova-
cije družbe HTZ Medtirna zapora z 
mehkim zaviranjem so Janko Pajer, 
Štefan Miheljak in Anton Krančan. 
Obrazložitev projekta: »Na tirnih 
dovozih do jaška so vgrajene tirne 
blokade z dvižnimi vertikalnimi 
odbijači in mehanskih aktiviranjem. 
Inovacija omogoča zaustavljanje tran-

sportnih vozičkov s pomočjo klinaste 
blokade. Med talne tire sta vgrajeni 
stranski omejevali, ki se zapirata in 
odpirata s škarjastim mehanizmom. 
Nov način zaviranja je pripomogel k 
večji humanizaciji dela.«
Iz uredništva časopisa Rudar izre-
kamo iskrene čestitke za nagrajene 
inovacije!
Prireditev se je končala z željami, da 
bi podjetja svoje zaposlene še naprej 
pustila zoreti in delati ter da bi bili 
še naprej inovativni. Brez smeha tudi 
tokrat ni šlo. Za to je poskrbela tale 
želja: »Da bi bil vaš vzdevek Tesla, ne 
pa teslo.«

Metka Marić

PODJETJE SMO LJUDJE
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Simon Lamot
»Če zmoreš, pomagaj, če ne, vsaj ne škoduj.«
Simon Lamot je član našega kolektiva že 26 let. Kot elektrotehnik je v jami opravljal številna dela, 
zadnja štiri leta pa je bil dežurni Premogovnika. Pred dvema letoma je svoje znanje obogatil, saj je ob 
delu uspešno končal študij na Višji strokovni šoli Šolskega centra Velenje in postal inženir elektronike. 
Je iskren, pravičen in predvsem zanesljiv, saj se lahko nanj, kot pravijo njegovi sodelavci, vedno 
zaneseš. Je oseba, ki stoji za svojimi dejanji. Vselej se je zavzemal za »majhnega« človeka in njegove 
pravice. Morda so ga prav zaradi tega sodelavke in sodelavci v Skupini Premogovnik Velenje marca 
letos z veliko večino izbrali za novega predsednika našega največjega sindikata SPESS-PV.

foto: Mrki

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Kakšnega posebnega spomina na 
mlajša leta nimam. Tako kot najbrž 
večina pa imam tudi jaz kakšno 
brazgotino, saj je bila naša mladost 
igriva in norčava.
 kakšen učenec ste bili?
V bistvu sem bil zelo dober in pri-
den učenec, vsaj tja do konca srednje 
šole. Študij, ki sem ga nadaljeval po 
odsluženem vojaškem roku, pa ni bil 
ravno uspešen.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?

Tako kot marsikdo v tistih časih sem si 
tudi jaz želel postati pilot.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku 
Velenje kot dežurni Premogovnika. 
24. marca letos pa sem bil izvoljen za 
predsednika sindikata SPESS-Premo-
govnik Velenje.
 kakšna je vaša vizija oz. za kaj 
se boste kot predsednik sindikata 
sPess-Pv najbolj zavzemali?
Na prvem mestu je vsekakor varna in 
zanesljiva zaposlitev naših članov, med 
drugim se bom zavzemal tudi za boljše 
sodelovanje s Svetom delavcev in soro-
dnim sindikatom SDRES-PV, pred-

vsem pri temah, ki so pomembne za 
vse zaposlene. V mandatu, ki je pred 
mano, si želim, da bi delo sindikata 
usmerili zgolj v korist našega članstva. 
Izboljšati moramo komunikacijo v 
obeh smereh, izpostavljati in urejati 
težave članov, sofinancirati dejavnosti 
in prireditve, ki se jih le-ti udeležujejo 
... Zavzemali se bomo za dosledno 
izpolnjevanje Kolektivne pogodbe Pre-
mogovnika Velenje in drugih zakonov. 
Člane bomo seznanili z njihovimi 
ugodnostmi, te pa bomo po možnosti 
prilagodili in nadgradili.
 v celotni skupini Pv nas v 
prihodnje čaka kar nekaj sprememb, 
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kot so reorganizacija in sistemizacija 
delovnih mest, prenova kolektivne 
pogodbe, ipd. kakšna so vaša priča-
kovanja v zvezi s tem?
Glede na to, da je celotna Skupina 
Premogovnik Velenje v fazi prestruk-
turiranja in reorganizacije, je naša 
osnovna naloga zavzemanje, argumen-
tiranje in zahtevanje, da se to izvede 
z največjim občutkom za zaposlene. 
Naš cilj je varna zaposlitev za vse, 
glavni argument za to pa so odrekanja 
zaposlenih v minulih letih. Pomembna 
je tudi izkazana pripadnost podjetju v 
minulem letu, ko so rudarji v izjemno 
težkih geomehanskih razmerah ter 
skorajda brez prostega konca tedna 
naredili vse, da bi dosegli načrtova-
no proizvodnjo. Po mojem mnenju 
sistemizacija delovnih mest v osnov-
nem procesu skorajda ni potrebna, 
le držati bi se morali okvirov, ki so že 
zapisani. Usmeritev našega sindikata 
bo, da se odstopanja uredijo, ostalo 
pa posodobi in prilagodi današnjim 
razmeram. Prav tako sta posodobitve 
potrebni tudi obe kolektivni pogodbi. 
V teh dneh začnemo z zahtevnimi 
pogajanji o spremembi Kolektivne 
pogodbe Premogovništva Slovenije. 
Usklajevanje na strani delojemalcev 
nam bo pokazalo, kakšne kompromise 
smo za blaginjo našega članstva sin-
dikati sposobni sklepati med seboj. V 
osnovi sem optimist, zato so tudi moja 
pričakovanja optimistična. Menim, da 
lahko z argumentiranim pogovorom 
presežemo marsikatero oviro.
 kako bi predstavili svoje podjetje 
v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je moderno 
in urejeno podjetje, ki je, žal, zaradi 
napačnih poslovnih odločitev vodilnih 
v preteklosti zašlo v ogromne težave. 
Njegova največja dodana vrednost so 
vsekakor pripadni, delovni in požrtvo-
valni zaposleni. Upam, da smo zaradi 
odrekanj v minulih letih zdaj na pravi 
poti okrevanja. To je vsekakor podje-
tje, ki mi je omogočilo, da danes živim 
življenje, s katerim sem zadovoljen.
 na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo?
Na delovnem mestu dežurnega Premo-
govnika sem si vedno želel, da bi delo 
minilo brez nezgod ali kakšnih večjih 
nesreč. Kot predsednik sindikata pa si 
želim, da bi se čim manjšemu številu 
naših članov zgodile krivice tako pri 
delu kot tudi v zasebnem življenju.

 na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Zdaj nase in na sindikalne zaupni-
ke ter zdravo presojo o tem, kdaj je 
potrebna pomoč pravnikov in drugih 
strokovnjakov.
 kaj najraje počnete v prostem času?
Najraje sem s prijatelji na kakšnem 
športnem dogodku, pikniku, a tudi 
pomoč pri raznih delih mi ni tuja. 
Vsekakor si znam vzeti čas tudi zase 
ali kot rad rečem »za dušo«, ko ne 
počnem popolnoma nič.
 kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni?
Vsekakor sin Nejc in širša družina ter 
prijatelji.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografiji je sin Nejc.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolni-
le sanje?

Kakšen dan več bi preživel v naših 
čudovitih gorah in na morju.
 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?
V kulturni ustanovi me boste zdaj, žal, 
redkeje srečali, zato pa toliko večkrat 
po raznih telovadnicah, smučiščih, 
odbojkarskih igriščih …
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Točnost, zanesljivost, pravičnost.
 kaj bi spremenili pri sebi?
V mojih letih se težko veliko spre-
menimo. Vsekakor bi rad živel bolj 
zdravo, z več gibanja po naših gorah. 
Verjetno bi moral včasih tudi kakšen 
stavek povedati bolj diskretno oz. bolj 
diplomatsko.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
»Če zmoreš, pomagaj, če ne, vsaj ne 
škoduj.«

Slobodan Mrkonjić

S sodelavci v jami

S sinom Nejcem na smučanju
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•	 Matej Pačnik  
(Proizvodnja – Pesje),

•	 dušan samec  
(Proizvodnja – Preloge),

•	 vojko jakš  
(Priprave, Jamsko vrtanje),

•	 ervin Poklač  
(Priprave, Jamsko vrtanje),

•	 aleš redžić  
(Priprave, Jamsko vrtanje),

Novi Svet delavcev 
Premogovnika Velenje  

V četrtek, 26. maja, so v Premogovniku Velenje potekale volitve za člane Sveta delavcev Premogovnika 
Velenje za obdobje 2016–2020. Volilna komisija v sestavi Drago Kolar, Sergej Kovačič, Marko Hamer 
in Miran Beškovnik je na podlagi zapisnikov volilnih odborov in volilnih imenikov za celotno podjetje 
ugotovila, da so bili za člane Sveta delavcev Premogovnika Velenje izvoljeni naslednji kandidati:

•	 karel škoflek  
(Priprave, Jamsko vrtanje),

•	 Peter bolha  
(Jamska strojna služba – Pesje),

•	 damijan ograjenšek  
(Jamska strojna služba – Preloge),

•	 tomaž Mešelj  
(Jamska elektroslužba),

•	 robert kugovnič  
(Transport),

Na konstitutivni seji, ki je bila 
8. junija, so člani Sveta delav-
cev Premogovnika Velenje iz-
volili tudi novega predsednika. 
To je postal danilo rednjak.

Novemu predsedniku in čla-
nom Sveta delavcev Premo-
govnika Velenje ob izvolitvi 
čestitamo!

•	 bojan brcar  
(Strokovne službe),

•	 danilo rednjak  
(Strokovne službe),

•	 dušan jus  
(Zračenje, Praktično izobraževanje).

foto: Mrki
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Upokojeni v obdobju 

od 1. 6. 2015

do 31. 5. 2016

ZDENKO CVIKL,
upokojen 4. oktobra 2014.
Rodil se je 2. 2. 1954 v Vitanju. 
Poročen z Ido, rojeno Simončič. Oče 
Tadeja in Anje.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
ključavničar v Strojnem remontu. 
Ob delu je opravil tečaje hidravlike, 
prve pomoči, varjenja in protieksplo-
zijske zaščite Atex.
Ob upokojitvi je delal kot vodja sku-
pine remonta.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 50-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času rad gobari.
V pokoju bo pomagal sinu in hčeri 
pri skrbi za vnuke.
Sodelavcem želi veliko zdravja in 
uspeha pri delu.

RAJKO BLAGOTINŠEK,
upokojen 11. julija 2015.
Rodil se je 17. 8. 1963 v Celju. Poro-
čen z Marijo, rojeno Polovšak. Oče 
Marka in Jerneja.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot strojni tehnik v obratu Jamska 
mehanizacija. 
Leta 1991 je napredoval v nadzornika 
strojnih del v jami, to delo je opravljal 
vse do upokojitve, ko je bil nadzornik 
v jami Pesje.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 25-krat daro-
vano kri oziroma za krvodajalstvo. 
V prostem času se ukvarja z gasil-
stvom, kar bo počel tudi v pokoju. 

Prejel je priznanje Gasilske zveze Slo-
venije za 30 let delovanja v gasilskem 
društvu PDG Lokovica.
Njegovo osebno načelo je: »Kar delaš, 
delaj pametno in vedno misli na 
konec.«

DRAGO JAVORNIK,
upokojen 31. julija 2015.
Rodil se je 29. 1. 1966 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Brigito, rojeno Pinoza. 
Oče Petra, Natalije in Klemna.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
nekvalificirani delavec v takratnem 
obratu Lesna industrija.
Z delom v jami je po odsluženem 
vojaškem roku nadaljeval leta 1985.
Ob delu se je izšolal za rudarja, 
opravil pa je tudi izpit za viličarista in 
strojnika VDL v jami.
Ob upokojitvi je delal v Jamskem 
transportu.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva SPV in Aktiva Rdečega 
križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 30-krat daro-
vano kri oziroma krvodajalstvo.
24 let je aktiven član PIGD Premo-
govnika Velenje, kjer je opravil tečaje 
za uporabnika dihalnih aparatov, 
radijske zveze in strojnika. Prejel 
je priznanje za delo v operativi in 
priznanje III. stopnje Gasilske zveze 
Slovenije.

Tudi v pokoju bo aktivno deloval kot 
član PIGD PV.
Sodelavcem želi, da bi zdravi dočakali 
upokojitev.

ANA VEDENIK,
upokojena 31. julija 2015.
Rodila se je 26. 6. 1957 v Celju. Poro-
čena s Francem. Mati Grega in Urške.

V podjetju se je zaposlila leta 1977 
kot ekonomski tehnik v obratu Pesje.
Ob delu je opravila tečaja računalni-
štva in projektnega vodenja.
Ob upokojitvi je delala v službi In-
vesticije Premogovnika Velenje, kjer 
je skrbela za ekonomske obdelave 
projektov in investicij.
Prejela je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Sodelovala je pri večjih investicijah 
Premogovnika Velenje, kot so izgra-
dnja nadomestnih objektov Nove 
Preloge, prenova Hotela Barbara v 
Fiesi, Steklene direkcije Velenje idr. 
Sodelovala je tudi pri projektih za 
pridobivanje nepovratnih sredstev.
V prostem času se ukvarja s planinar-
jenjem in hojo.
V pokoju se bo ukvarjala predvsem z 
vnuki, vrtnarjenjem in branjem.
Njena osebna načela so: »Dostopnost, 
strpnost in zvestoba svojim nače-
lom.«

DUŠAN KRT,
upokojen 4. avgusta 2015.
Rodil se je 15. 3. 1964 v Celju. Poro-
čen z Janico, rojeno Hudovernik. Oče 
Gregorja.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
zidar v obratu Jamske gradnje.
Z delom v našem kolektivu je po od-
služenem vojaškem roku nadaljeval 
leta 1985.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja.
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Ob upokojitvi je delal v obratu Pri-
prave.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in 20-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo.
Sodelavcem želi veliko sreče.

ALBIN GAŠPARIČ,
upokojen 6. avgusta 2015.
Rodil se je 24. 4. 1966 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Metko, rojeno Trnov-
šek. Oče Bojane in Matjaža.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 
»na žagi« takratnega obrata Zunanja 
dejavnost. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
leta 1986.
Ob delu je opravil tečaj za cirkulari-
sta. Napredoval je v polkvalificiranega 
rudarja.
Ob upokojitvi je delal v obratu Pri-
prave.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva SPV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času kolesari, ukvarja pa 
se tudi s pohodništvom in izdelavo 
manjših izdelkov iz lesa.
V pokoju se bo posvetil številnim 
dejavnostim, predvsem planinarjenju 
in vrtnarjenju.
Sodelavcem želi zdravo, srečno in 
varno delo. 
Njegovo osebno načelo je: »Samo 

enkrat se živi, zato izkoristi vsak 
trenutek.«

PETER ROŽIČ,
upokojen 6. avgusta 2015.
Rodil se je 7. 5. 1966 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Jadranko, rojeno Jurić. 
Oče Petre in Tomaža.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot 
nekvalificirani delavec v takratnem 
obratu Gradbena dejavnost. Delo v 
našem kolektivu je nadaljeval leta 
1986, po služenju vojaškega roka.
Ob delu se je izšolal na poklicni 
rudarski šoli v Velenju in postal od-
govorni rudar na odkopu, opravil pa 
je tudi tečaj za inštruktorja za učence 
na odkopu.
Ob upokojitvi je delal na črpališču v 
jami na koti –130.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva SPV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanja z različnih špor-
tnih tekmovanj.
V prostem času se ukvarja z nogo-
metom, kolesarjenjem, plavanjem in 
košarko. 
Tudi v pokoju bo športno aktiven, 
predvsem v kolesarjenju. Kar nekaj 
časa bo namenil tudi urejanju okolice 
domače hiše, predvsem pa bo užival v 
svojem vikendu na morju.
Sodelavcem sporoča, naj še naprej 
delajo složno, s spoštovanjem do ru-
darskega stanu, predvsem pa SREČ-
NO in brez nezgod.
Njegovo osebno načelo je: »V ži-
vljenju si srečen, če znaš srečo tudi 
deliti.«

JOŽE VIŠNJAR,
upokojen 25. avgusta 2015.
Rodil se je 24. 5. 1963 v Celju. Poro-
čen z Zdenko, rojeno Pogorevc. Oče 
Tadeja, Grege in Davida.

Zaposlil se je leta 1981 kot kvalificira-
ni rezkalec v takratni enoti Rudarsko-
-elektroenergetskega kombinata ESO 
Velenje. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
leta 1983.
Ob delu se je izšolal za strojnega 
tehnika, opravil pa je tudi tečaj za 
hidravliko in tečaj VPD.
Ob upokojitvi je delal kot vzdrževalec 
VDL-naprav.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Sodelavcem želi veliko sreče in varno 
delo z rudarskim »srečno«!

JURO PEJIĆ,
upokojen 31. avgusta 2015.
Rodil se je 18. 10. 1959 v Gornji Vru-
čici v Bosni in Hercegovini. Poročen 
z Vesno, rojeno Martinović. Oče 
Daria in Tjaše.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 v 
obratu Preloge. 
Ob delu se je izšolal za rudarja in 
napredoval v strojnika.
Ob upokojitvi je bil strojnik v Stroj-
nem remontu HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva SPV in Aktiva Rdečega 
križa PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 45-krat daro-
vano kri oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja z nogome
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tom, kjer je nogometni sodnik. Veliko 
tudi kolesari.
V pokoju bo kolesaril, igral šah, 
ukvarjal pa se bo tudi z vnuki.
Pri delu se mu je še posebej vtisnil v 
spomin dogodek, ko je z viličarjem 
rešil sodelavca, ki je bil stisnjen »med 
prešo«.
Sodelavcem sporoča, da jih bo pogre-
šal, vsem skupaj pa želi »srečno«!
Njegovo osebno načelo je: »Pij, jej in 
uživaj!«

ERMIN MUJKIČ,
upokojen 17. septembra 2015.
Rodil se je 10. 1. 1963 v Ljenobudu 
v Bosni in Hercegovini. Poročen s 
Sadijo, rojeno Softić. Oče Adele, Jasne 
in Adela.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
nekvalificirani delavec na »vzdržbi« v 
takratnem obratu Preloge.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
kopača.
Ob upokojitvi je delal v obratu Proi-
zvodnja.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času rad kolesari, kar bo 
počel tudi v pokoju.

ROMAN STROPNIK,
upokojen 30. septembra 2015.
Rodil se je 12. 2. 1964 v Celju. Oče 
Maje.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 v 
obratu Zračenje. Po služenju voja-
škega roka je delo v našem kolektivu 
nadaljeval leta 1986.
Ob upokojitvi je delal v obratu Pri-
prave.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času smuča in kolesari.
Sodelavcem želi, da bi ostali takšni, 
kot so bili do zdaj.

ALOJZ JANČIČ,
upokojen 20. oktobra 2015.
Rodil se je 14. 9. 1964 v Velenju.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
v obratu Klasirnica, kjer je delo po 
vmesnem služenju vojaškega roka leta 
tudi nadaljeval.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja.
Ob upokojitvi je delal v obratu 
OUTN Rudarski del.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 30-krat daro-
vano kri oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času igra mali nogomet in 
kolesari, kar bo počel tudi v pokoju.
Pri delu se mu je najbolj vtisnil v 
spomin strah, ki ga je doživel, ko se je 
prvič peljal z jamskim dvigalom.
Sodelavcem želi veliko zdravja in 
uspehov pri delu.

SILVESTER REDNJAK,
upokojen 31. oktobra 2015.
Rodil se je 2. 12. 1958 v Šmartinskih 
Cirkovcah. Poročen z Magdo, rojeno 
Jurko. Oče Silvestra in Zlatka.

V podjetju se je zaposlil leta 1976 kot 
kvalificirani rudar v jami Preloge. Po 
služenju vojaške obveznosti je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1978.
Ob delu je napredoval v kombajnista, 
opravil pa je tudi izpit za viličarista.
Ob upokojitvi je bil skladiščnik v 

HTZ OUTN Strojni del.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času rekreativno igra no-
gomet, rokomet, veliko tudi hodi.
V pokoju se bo ukvarjal s poho-
dništvom, izleti, vrtičkarstvom ter 
varstvom vnukinje Lane in prihajajo-
čega vnuka.
Pri delu je doživel veliko zanimivih 
dogodkov. Najbolj se mu je vtisnil v 
spomin, ko je zaradi delovne nesreče 
postal invalid, zaradi česar je moral 
iz jame.
Sodelavcem želi predvsem varno 
delo, veliko zdravja in dobrih medse-
bojnih odnosov ter da bi upokojitev 
dočakali zdravi.
Njegovo osebno načelo je: »Kar seješ, 
to žanješ.«

MARKO FRANJIĆ,
upokojen 4. novembra 2015.
Rodil se je 3. 6. 1960 v Tuzli v Bosni in 
Hercegovini. Poročen z Zorko, rojeno 
Petrović. Oče Darka in Daliborja.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot 
rudar v takratnem obratu Transport. 
Ob upokojitvi je delal v Službi varo-
vanja HTZ.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s kolesar-
jenjem in pohodništvom.
Sodelavcem želi veliko sreče, zdravja 
in dobrega poslovanja.
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ADIL MEŠIĆ,
upokojen 6. novembra 2015.
Rodil se je 1. 5. 1964 v Orahovici Do-
nji v Bosni in Hercegovini. Poročen s 
Fadilo. Oče Adeline.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
gradbeni tehnik v takratnem obratu 
Jamske gradnje.
Ob upokojitvi je delal v obratu Pri-
prave na številkah 21 in 5.
Bil je član sindikatov SPESS-PV in 
SDRES-PV ter Športnega društva 
SPV in Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 48-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času igra nogomet in 
veliko se sprehaja.
Tudi v pokoju se bo ukvarjal z rekre-
acijo in dejavnostmi, ki ga veselijo in 
za katere do zdaj ni imel dovolj časa.
Sodelavcem želi srečno, zdravo in 
predvsem varno delo ter da bi tudi 
sami srečno dočakali upokojitev.
Njegovo osebno načelo je: »Zdrav 
duh v zdravem telesu.«

RAMIZ TRUMIĆ,
upokojen 9. novembra 2015.
Rodil se je 10. 4. 1958 v Živinicah v Bo-
sni in Hercegovini. Poročen z Mediho, 
rojeno Zukić. Oče Nedima in Nedise.

V podjetju se je zaposlil leta 1980 kot 
kvalificirani rudar v jami Preloge. 
Ob delu je opravil tečaj za oblikovalca 

usnja in tekstila.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Sodelavcem sporoča, naj pogumno 
stopajo po začrtani poti, pri tem pa 
jim želi veliko zdravja in sreče.

ZDENKO BRODEJ,
upokojen 30. novembra 2015.
Rodil se je 27. 11. 1964 v Celju. Po-
ročen z Nevenko, rojeno Grobelnik. 
Oče Nine in Nejca.

V podjetju se je kot nekvalificirani 
delavec zaposlil leta 1982 v takratnem 
zunanjem obratu Gradbena dejav-
nost. Po treh mesecih se je prezaposlil 
v jamo Pesje.
Po služenju vojaškega roka je leta 
1984 nadaljeval delo v jami.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja, opravil pa je tudi tečaj za 
kombajnista in tečaj za upravljanje z 
vitlom.
Ob upokojitvi je bil kombajnist na 
odkopu, kjer je občasno menjeval 
tudi vodjo odkopa.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, kjer je 
bil tudi sindikalni poverjenik.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 50-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s kolesar-
jenjem ter igranjem košarke, odbojke 
in nogometa. 
V pokoju se bo poleti ukvarjal s 
kolesarjenjem ter urejanjem vikenda, 
vrta in sadovnjaka, pozimi pa se bo 
ob nordijski hoji veliko sproščal tudi 
v savni.
Pri delu je doživel veliko lepih dogod-
kov, v spominu pa mu je ostal tisti, 
ko mu je sodelavec pri malici ponudil 
»fugo«. Po nekaj minutah mu je po-
stalo tako slabo, da ni mogel hoditi. 
Sledilo je veliko smeha.
Sodelavcem želi veliko uspešnega 
in varnega dela ter medsebojnega 

razumevanja tako v službi kot tudi v 
družinskem krogu.
Njegovo osebno načelo je: »V slogi je 
moč.«

ZORAN RAMŠAK,
upokojen 30. novembra 2015.
Rodil se je 28. 6. 1959 v Celju. Poro-
čen s Silvo, rojeno Belcl. Oče Ale-
ksandre in Sebastjana.

V podjetju se je zaposlil leta 1977 v 
jamskem delu obrata Klasirnica. Po 
služenju vojaškega roka je leta 1979 
nadaljeval z delom v našem kolektivu.
Ob delu se je izšolal za polkvalificira-
nega in v nadaljevanju še za kvalifi-
ciranega rudarja, opravil pa je tudi 
tečaja šiviljstva in usnjarstva.
Ob upokojitvi je delal na zahtevnih 
delih pri sestavljanju v podjetju HTZ 
v obratu Drobni kovinski izdelki.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva SPV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s plava-
njem in smučanjem, zelo rad potuje 
in rešuje križanke.
V pokoju se bo ukvarjal s športom in 
raznimi deli okoli hiše, veliko pa bo 
tudi potoval.
Pri delu je doživel veliko lepih dogod-
kov, nekaj tudi manj lepih, a izposta-
vljati ne želi nobenega.
Sodelavcem želi, da bi bili zdravi in 
bi dočakali boljše čase ter zaslužen 
pokoj.
Njegovo osebno načelo je: »Če imaš 
družino in zdravje, imaš vse.«

STJEPAN LUKENDA,
upokojen 22. decembra 2015.
Rodil se je 30. 5. 1964 v Kaknju v 
Bosni in Hercegovini. Poročen s 
Snježano, rojeno Marić. Oče Josipa in 
Ivane.
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V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
nekvalificirani delavec na Pripravah. 
Po prekinitvi zaradi služenja voja-
škega roka je delo v našem kolektivu 
nadaljeval leta 1985.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja in rudarskega tehnika. 
Zaradi delovne nezgode je bil leta 
1991 kategoriziran za invalida III. 
kategorije.
Ob upokojitvi je delal kot strežnik 
sedežnice v jami.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s kolesar-
jenjem in plavanjem, s čimer se bo 
poleg sprehodov v naravi ukvarjal 
tudi v pokoju.
Sodelavcem želi srečno in predvsem 
varno delo.
Njegovo osebno načelo je: »Uživaj 
življenje.«

HUBERT KUPLEN,
upokojen 25. decembra 2015.
Rodil se je 11. 9. 1964 v Mariboru. 
Oče Maje, Igorja in Tinkare.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
avtomehanik v obratu Transport.
Ob delu se je izšolal za rudarja in v 
nadaljevanju še za rudarskega tehni-
ka, opravil pa je tudi tečaj za jamske-
ga reševalca.
Ob upokojitvi je delal kot nadzornik 

v obratu Jamski transport Pesje.
Bil je član Športnega društva SPV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 10 let aktivnega dela v Jam-
ski reševalni četi in 35-krat darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.
Prejel je tudi državno odlikovanje za 
dosežke pri osamosvojitveni vojni za 
Slovenijo.
V prostem času se ukvarja s smuča-
njem in motociklizmom ter z aktiv-
nostmi, ki jih ima na »Kinta kunte«.
V pokoju bo veliko potoval z motor-
jem in hodil v hribe.
Pri delu je doživel veliko lepih do-
godkov, a je kljub temu vesel, da se je 
upokojil. 
Sodelavcem želi varno delo, brez 
poškodb.
Njegovo osebno načelo je: »Spoštova-
nje, zaupanje in sodelovanje.«

MIJO BRČINA,
upokojen 29. decembra 2015.
Rodil se je 24. 9. 1963 v Tuzli v Bosni 
in Hercegovini. Poročen s Slobodan-
ko, rojeno Krneta. Oče Gorana in 
Gordane.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot nekvalificirani delavec v obratu 
Preloge.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja, opravil pa je tudi tečaja za 
strojnika VDL in AKU-lokomotive 
ter izpit za viličarja.
Ob upokojitvi je delal kot strojnik 
VDL.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, kjer 
je bil poverjenik, ter član Športnega 
društva SPV in Aktiva Rdečega križa 
PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in za 35-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času rad igra nogomet. V 
pokoju bo svoj prosti čas večinoma 
preživel z vnučko Mio.

Sodelavcem želi veliko varnih delov-
nih dni in čimprejšnji pokoj.

VOJKO IRŠIČ,
upokojen 29. februarja 2016.
Rodil se je 16. 7. 1964 v Celju. 
Poročen z Anito, rojeno Šalej. Oče 
Tomaža.

V podjetju se je kot strojni klju-
čavničar zaposlil leta 1982 v obratu 
Proizvodnja. Po prekinitvi zaradi slu-
ženja vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1984.
Ob delu je opravil hidravlični in 
pnevmatični tečaj.
Ob upokojitvi je delal v obratu Pri-
prave.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja z moto-
krosom, astronomijo in smučanjem.
V pokoju bo opazoval zvezde, smučal 
in potoval.
Pri delu je doživel veliko lepih dogod-
kov, v spominu pa mu bo ostal tisti, 
ko so ga sodelavci s prav posebnim 
»krstom« sprejeli medse. 
Ponosen je, da se je vedno boril za 
pravice delavcev.
Sodelavcem sporoča, naj pazijo na 
svoje zdravje in naj ne pozabijo na 
kamerade. Upa, da se bo z njimi sre-
čeval tudi v prihodnje in bodo skupaj 
obujali spomine na delovne dni.

BRANKO SKOK,
upokojen 29. februarja 2016.
Rodil se je 17. 4. 1965 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Vero, rojeno Rošer. Oče 
Damijane in Davida.

V podjetju se je kot nekvalificirani 
delavec zaposlil leta 1981, po prekini-
tvi zaradi služenja vojaškega roka je 
delo v kolektivu nadaljeval leta 1986. 
Ob upokojitvi je bil strežnik mehani-
zacije v HTZ OUTN.
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Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva SPV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s športom, 
veliko se sprehaja v naravi. V pokoju 
se bo ukvarjal predvsem z ježo svoje-
ga konja.
Sodelavcem želi, da bi svoje delo 
opravljali varno in srečno ter da bi 
zdravi odšli v pokoj.
Njegovo osebno načelo je: »Zdrav 
duh v zdravem telesu.«

IGOR BATISTA,
upokojen 31. marca 2016.
Rodil se je 5. 8. 1955 v Opatiji na 
Hrvaškem. Poročen z Zvonko, rojeno 
Plaskan. Oče Maruše.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot avtomehanik v takratnem obratu 
Zunanja dejavnost.
Ob delu je opravil tečaj pnevmatike.
Ob upokojitvi je bil zaposlen v Stroj-
nem remontu HTZ kot vzdrževalec 
jamske mehanizacije.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za inovativnost.
V prostem času kolesari in gobari, 
ukvarja se tudi z ribolovom, v pokoju 
pa se bo ob vsem tem posvetil tudi 
vrtnarstvu.
Pri delu se mu je še najbolj vtisnila v 
spomin selitev Premogovnika Velenje 
iz Starih Prelog na zdajšnjo lokacijo 

Nove Preloge.
Čeprav mu godi, da je v zasluženem 
pokoju, pogreša sodelavce, za katere 
pravi, da so bili res krasni in mu bodo 
vedno ostali v lepem spominu. Vsem 
se zahvaljuje za vsa leta, ki so jih 
skupaj preživeli.
Njegovo osebno načelo je: »Težava 
ni nikoli težava, temveč je vedno le 
izziv.«

MATO MRKONJIĆ,
upokojen 13. aprila 2016.
Rodil se je 13. 7. 1963 v Gornji 
Obodnici v Bosni in Hercegovini. 
Poročen z Liljano, rojeno Obradović. 
Oče Marija.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 v 
obratu Preloge.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja.
Ob upokojitvi je delal kot rudar pri 
Vzdrževanju.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva SPV, Aktiva delovnih 
invalidov SPV in Rdečega križa PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času rad igra nogomet.
V pokoju se bo poleg rekreacije in 
vrtičkarstva ukvarjal predvsem z 
vnučko Chiaro.

JOŽEF VODONČNIK,
upokojen 18. aprila 2016.
Rodil se je 12. 2. 1958 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Mileno, rojeno Golob. 
Oče Dejana in Andraža.

V podjetju se je zaposlil leta 1976 
v obratu Klasirnica. Po služenju 
vojaškega roka leta 1977 je nadaljeval 
delo v našem kolektivu.
Ob delu je opravil tečaj za strojnika 
TGM.
Ob upokojitvi je delal kot strojnik v 
Kamnolomu Paka.

Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in za 30-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s poho-
dništvom in kolesarjenjem. S tem 
bo nadaljeval tudi v pokoju, kjer bo 
imel zdaj več časa tudi za uživanje z 
vnučko Tio.
Pri delu se mu je še posebej vtisnil 
v spomin neljubi dogodek, ko se je 
s strojem zvrnil v reko Savo in se 
komaj rešil.
Njegovo osebno načelo je: »Uživaj 
vsak dan posebej.«

VLADIMIR PODRZAVNIK,
upokojen 27. aprila 2016.
Rodil se je 1. 7. 1957 v Podvelki. Po-
ročen z Marjano, rojeno Ovčar. Oče 
Špele in Uroša.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot 
gozdar v takratnem obratu Zunanja 
dejavnost. 
Ob delu je opravil tečaje za žerjavista, 
viličarista in polnojarmenika.
Ob upokojitvi je bil zaposlen v PLP 
Lesni industriji.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času rad hodi v naravo 
in izdeluje različne izdelke iz lesa, s 
čimer se bo ukvarjal tudi v pokoju.



2424

UPOKOJILI SO SE

S r e č n o !

IZTOK BRELIH,
upokojen 30. aprila 2016.
Rodil se je 17. 6. 1964 v Mariboru. 
Poročen s Darjo, rojeno Perkovič. 
Oče Rebeke in Sare.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot nekvalificirani delavec v obratu 
Priprave.
Z delom v jami je po odsluženem voja-
škem roku nadaljeval leta 1987.
Ob delu se je izšolal za elektrotehnika, 
s prekvalifikacijo pa je postal rudarski 
tehnik. Napredoval je v rudarskega 
nadzornika in kasneje še v rudarskega 
poslovodjo, kar je v obratu Priprave 
delal do upokojitve.
Bil je član Sveta delavcev PV in član 
SPESS-Sindikata PV, kjer je bil vodja 
sindikalne podružnice in član izvršil-
nega odbora. Bil je tudi predsednik 
disciplinske komisije in član pogajal-
ske skupine.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času rad igra košarko in 
nogomet, veliko kolesari. Zbira tudi 
poštne znamke.
V pokoju se bo ukvarjal z vrtičkar-
stvom.
Sodelavcem želi veliko uspeha pri delu 
in čim manj nezgod.

VILI GRM,
upokojen 15. maja 2016.
Rodil se je 14. 3. 1963 v Celju. Poro-
čen z Manco, rojeno Zupanek. Oče 
Dejana in Alena.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
strugar v Jamski strojni službi.
Ob delu je opravil tečaj hidravlike in 
tečaj za jamskega reševalca.
Ob upokojitvi je delal kot dežurni 
ključavničar na odkopu.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, za 22 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi in 80-krat daro-
vano kri oziroma za krvodajalstvo.

V pokoju se bo ukvarjal predvsem z 
opravili, ki ga najbolj veselijo in za 
katera do zdaj ni imel veliko časa.
Sodelavcem želi »srečno!«
Njegovo osebno načelo je: »Pomagaj-
mo si.«

VOJKO KOŠTOMAJ,
upokojen 31. maja 2016.
Rodil se je 21. 3. 1964 v Celju. Poro-
čen z Jasmino, rojeno Majhen. Oče 
Alje in Jureta.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 

vodovodni instalater v takratnem 
ESO TOZD VTO. 
Po služenju vojaškega roka je leta 
1985 delo v našem kolektivu nadalje-
val v jami.
Ob delu je opravil tečaje hidravlike in 
pnevmatike.
Ob upokojitvi je bil vzdrževalec 
sedežnice.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva SPV, en mandat pa 
tudi predstavnik delovne skupine v 
Svetu delavcev.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in 75-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s košar-
ko, nogometom in kolesarjenjem, 
obiskuje pa tudi različne kulturne 
prireditve.
V pokoju se bo ukvarjal s kolesarje-
njem in pohodništvom.
Sodelavcem sporoča, naj delajo 

varno in brez nezgod do čimprejšnje 
upokojitve.
Njegovo osebno načelo je: »Ne obu-
paj, saj je vsaka težava rešljiva.«

IGOR VEBER,
upokojen 31. maja 2016.
Rodil se je 5. 4. 1956 v Celju. Poročen 
z Bredo, rojeno Šemrov. Oče Varje in 
Miha.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 
kot univerzitetni diplomirani inženir 
geologije v Jamomersko-hidrogeolo-
ški službi.
Ob upokojitvi je delal v Projektivi 
Premogovnika Velenje na oddelku 
Hidrogeologije, kjer je bil geolog 
raziskovalec.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s športom 
ter različnimi kulturnimi dejavnost-
mi in konjički, kar bo počel tudi v 
pokoju.
Pri delu je doživel veliko prijetnih 
dogodkov, ki se jih bo z veseljem 
spominjal.
Sodelavcem, ki jih gotovo ne bo 
pozabil, sporoča, naj ga kdaj obiščejo, 
predvsem pa naj »hitijo počasi«, kar 
je tudi njegovo osebno načelo.
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Rudarski praznik bomo letos 
obeležili v soboto, 2. julija 
2016, ob 18. uri, ko bo na 
Mestnem stadionu velenje 
izveden 56. skok čez kožo. 
Praznik rudarjev se bo začel z 
budnicami Pihalnega or-
kestra Premogovnika ve-
lenje, ob 17. uri pa se bodo 
na titovem trgu v središču 
Velenja zbrali uniformirani 
rudarji, od koder bodo ob 
17.30 krenili proti stadionu.

Tako kot lani bo po prireditvi 
na parkirišču pod galactico 
družabno srečanje zapo-
slenih v družbah skupine 
Premogovnik velenje in 
upokojencev skupine Pv.

V ta namen bo vsem zaposle-
nim v družbah Premogovnik 

Velenje, HTZ Velenje, PV 
Invest in RGP odtegnjen en 
bon za malico, ki bo v fizični 
obliki vrnjen v kuverti pri 
izplačilu regresa 30. 6. 2016. 
bon bo mogoče porabiti 
na družabnem srečanju po 
skoku čez kožo. tisti, ki 
ga ne bodo izkoristili na 
prireditvi, ga lahko porabijo 
pri rednem dvigu malice po 
2. juliju (prej ne). bon bo 
veljaven tri mesece.

Malico na družabnem sreča-
nju bo možno dobiti zgolj na 
podlagi prejetega bona ali z 
gotovinskim plačilom.

Uniformirani rudarji bodo v 
času zbora za parado preje-
li tudi bon za pijačo, ki ga 
bodo lahko za pivo unovčili 

na za to predvidenem razde-
lilnem mestu ob stadionu in 
tudi v šotoru na prireditve-
nem prostoru.

Upokojeni rudarji bodo lah-
ko bloke za malico z oseb-
nim dokumentom prevzeli v 
Stekleni direkciji med 27. in 
29. junijem med 8. in 15. uro. 
Blok bo možno unovčiti zgolj 
na dan prireditve.

srečanje delovnih jubilantov 
in jubilantov jamske reševal-
ne čete bo potekalo v soboto, 
2. julija, z začetkom ob 10. 
uri v glasbeni šoli Frana 
koruna koželjskega.

Prijazno vabljeni! 

Rudarski praznik
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Premog je strateško pomembna energetska dobrina
Odkopavanje premoga je ena izmed tistih dejavnosti v Sloveniji, ki ima zelo bogato tradicijo in veliko vlogo v 
gospodarstvu Republike Slovenije. Premog je vedno bil in je še vedno strateško pomembna energetska dobrina, 
česar se dobro zavedamo vsi zaposleni v Premogovniku Velenje. Tega bi se morali zavedati tudi vsi v Sloveniji.

Rudarji so bili in so še vedno poznani po trdem delu ter predanosti svojemu poklicu, čeprav mnogokrat izpo-
stavljeni nevarnostim. Poklic rudarja je povezan z bogato tradicijo, del katere je tudi naš stanovski praznik 3. 
julij. Svojo pripadnost podjetju kažemo tudi z vsakoletnim srečanjem ob rudarskem prazniku in tako naj bo 
tudi letos, ko bomo na Mestnem stadionu Velenje slavili že 56. Skok čez kožo. Udeležimo se prireditve in sku-
paj pospremimo že 56. generacijo mladih rudarjev v naš rudarski stan. Na ta dan pozabimo na vsakodnevne 
skrbi in zamere ter se skupaj zazrimo v prihodnost. Pred nami je obdobje težkih in zahtevnih odločitev, vendar 
verjamem, da znamo in hočemo delati ter tako dokazati, da so naši dosežki ekonomsko in socialno upravičeni.

Spoštovani sodelavci in sodelavke, v imenu Sveta delavcev Premogovnika Velenje vam iskreno čestitam ob 
našem prazniku z željo po čim varnejšem in uspešnem delu ter vam želim veliko uspeha v prihodnje.

Danilo Rednjak,
predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje

Spoštujmo tradicijo in vrednote našega dela
3. julij je praznik rudarjev, ki ga praznujemo vsi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje. Praznujemo ga v 
spomin na gladovno stavko zasavskih rudarjev leta 1934, ki se je začela po koncu delovnega dne 3. julija, ko se 
rudarji niso vrnili iz jam. V času stavke, ki je trajala do 5. julija, je moralo nekaj stavkajočih zaradi izčrpanosti 
poiskati tudi pomoč zdravnika.

Tradicionalne prireditve »Skok čez kožo« se vsako leto udeleži veliko ljudi, saj je v naši dolini skoraj v vsaki 
družini nekdo, ki je zaposlen v Skupini Premogovnik Velenje ali kakor koli drugače povezan z njo. Z množič-
nim obiskom prireditve se kaže tudi spoštovanje obiskovalcev do rudarskega poklica. Tudi letos bodo v rudar-
ski stan skočili »zelenci«, ki si želijo, da bi se čim prej vključili v naš kolektiv in s svojim delom pripomogli k 
uspešnosti podjetja.

Med nami je kar nekaj sodelavcev, ki izpolnjujejo ali bodo v kratkem izpolnili pogoje za upokojitev. Ob tej 
priložnosti se jim zahvaljujem za njihov trud, ki so ga vsa ta leta vlagali v podjetje. 

Prepričan sem, da smo vsi zaposleni ponosni, da smo del kolektiva, vsi poznamo in spoštujemo tradicijo in 
vrednote našega dela. Želimo pa si lahko, da to končno spoznajo in začnejo ceniti tudi tisti, ki ne prihajajo iz 
našega okolja. Da to dosežemo, obstaja samo ena pot, to je pot poštenosti, odkritosti in trdega dela.

Ob našem prazniku – dnevu rudarjev v imenu Sveta delavcev družbe HTZ Velenje čestitam vsem zaposlenim 
v Skupini PV, jubilantom, upokojencem in seveda tudi novincem, ki se bodo s skokom čez kožo pridružili 
rudarskemu stanu. 

Srečno!
Niko Filipović,

predsednik Sveta delavcev HTZ

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 !
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Čestitamo ob 3. juliju – rudarskem prazniku!
Naj začnem z upanjem, da je najtežje obdobje v poslovanju Premogovnika Velenje za nami, da bodo odrekanja 
zaposlenih v preteklih letih in prestrukturiranje ter reorganizacija podjetja vendarle zadostovali za stabilno 
poslovanje v prihodnosti. Žal smo se za to morali odreči precejšnjemu delu premoženja, ki so ga minule gene-
racije rudarjev ustvarile v potu svojih teles. Odločitev o odprodaji vsega premoženja, ki ga ne potrebujemo za 
osnovni proces pridobivanja premoga, ni bila lahka, ampak preživeti je treba danes in tukaj. Tudi zaradi tega 
pričakujemo in zahtevamo, da prestrukturiranje Skupine Premogovnik Velenje poteka v največji možni meri v 
korist vseh zaposlenih s ciljem ohranitve varnih in zanesljivih delovnih mest. Zdajšnje razmere v energetiki so 
zelo nenaklonjene pridobivanju elektrike iz fosilnih goriv, saj nelojalno konkurenco povzroča močno subven-
cionirana t. i. zelena energija. Dobro je, da v Termoelektrarni Šoštanj blok 6 obratuje, da obratuje zelo dobro in 
brez napak ter da se poslovanje celotne skupine HSE izboljšuje.

Srčno upam, da letošnjega praznovanja ne bodo zmotili kakšni nepredvideni dogodki. Veseli me dejstvo, da 
se praznovanje iz preteklih megalomanskih prireditev, na katerih smo rudarji bili samo še okras, ponovno 
vrača nazaj k svojemu bistvu. To je: svečanemu sprejemu novincev v naš stan, počastitev delovnih jubilantov in 
sproščenemu srečanju zaposlenih Skupine Premogovnik Velenje, naših upokojencev in vseh, ki cenijo rudarski 
stan.

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 skupaj pospremili že 56. generaci-
jo mladih rudarjev.

V imenu SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje čestitam ob 
3. juliju – rudarskem prazniku. 

Srečno!
Simon Lamot,

predsednik SPESS-Sindikata 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 !

Dan rudarjev
S svojim neutrudnim prizadevanjem, z voljnim premagovanjem vseh ovir, ki jih nudi muhavost notranjosti 
naše Zemlje in s preziranjem stalnih nevarnosti – kakor 1. maj združuje vse delavce, naš rudarski praznik 3. 
julij še naprej združuje slovenske rudarje s spominom na vso težko in dosledno borbo rudarjev še iz 19. stoletja 
za življenjski obstanek delovnega človeka.

Še desetletja luč bo zaradi rudarja sijala ... a večno bo živel naš rudarski srečno!

SDRES-PV
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Studio HTZ med svetovno elito

BNI je največja in najuspešnejša 
organizacija za poslovno in podje-
tniško mreženje na svetu, v katero 
je v 72 državah vključenih 190.000 
podjetnikov in poslovnežev, ki 
delujejo v več kot 7.400 poslovnih 
skupinah. Namen skupin BNI je, da 
člani znotraj posamezne skupine 
pridobivajo nove poslovne kontakte 
oziroma nove stranke. Samo lani so si 
člani organizacije BNI izmenjali več 
kot 7 milijonov poslovnih priložnosti 
in znotraj skupin BNI pridobili za več 
kot 9,3 milijarde dolarjev poslov.

BNI temelji na napotitvenem trženju 
in podjetjem omogoča stroškovno 
zelo učinkovito pridobivanje novih 
strank. BNI tako svojim članom po-
nuja priložnost, da medsebojno delijo 
ideje, kontakte in – kar je najbolj 
pomembno – poslovne napotnice, ki 
pomenijo potencialne nove posle. 

Skupine BNI zagotavljajo strukturi-
rano podporno okolje, v katerem se 
srečujejo poslovneži, ki medsebojno 
mrežijo, se spoznavajo z novimi tr-
ženjskimi prijemi, hkrati pa razvijajo 
tudi tesne medsebojne poslovne 

HTZ Velenje, hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje, se je s svojim Studiem HTZ predstavilo na 
BNI (Business Network International) konferenci v Celju – BNI je svetovno uveljavljen sistem prido-
bivanja novih poslov in poslovnih povezav.

odnose. Vsaki skupini se lahko pri-
druži le en predstavnik posameznega 
področja, ki si tako zagotovi eksklu-
zivno mesto v svoji skupini. 

Temelj delovanja vseh skupin je 
filozofija BNI Givers Gain, kar smo 
prevedli kot »Kdor daje, pridobi-
va«. Pomeni vzajemno medsebojno 
pomoč in podporo v skupini. Pomeni 
vzajemno trženje in mreženje, ki 
vsakega člana pripelje do novih po-
slovnih priložnosti, novih strank. Vsi, 
ki so del BNI-ja verjamejo, da bodo z 
medsebojnim povezovanjem in sode-
lovanjem lažje, hitreje in učinkoviteje 
prišli do novih poslov in da s takšnim 
delovanjem pridobivamo vsi. 

Aktivno delovanje v skupini BNI je, 
kot bi imeli na tržišču ekipo tržnikov, 
ki predstavljajo nas in naš posel, v 
zameno pa mi njih in njihov posel. 
Najbolj uspešne so tiste skupine 
BNI, v katerih člani iskreno želijo 
pomagati drug drugemu in se osebno 
priporočajo pri ljudeh, s katerimi 
komunicirajo. So kot ekipa, ki ima 
en sam cilj – da vsi člani pridobivajo 
nove stranke za svoje posle.

V Sloveniji preko skupin BNI nove 
stranke pridobiva že skoraj 350 pod-
jetij oziroma podjetnikov, skupine pa 
delujejo v Ljubljani, Kranju, Novem 
mestu, Mariboru, Kopru in Novi 
Gorici.

V ustanavljanju je več skupin po raz-
ličnih, tudi manjših krajih Slovenije, 
prve skupine pa že delujejo na Hrva-
škem, v Srbiji in Makedoniji. 

Člani v Sloveniji so v šestih letih 
pridobili že za več kot 22 milijonov 
evrov poslov znotraj svojih skupin 
BNI. Samo v zadnjih 12 mesecih za 
več kot 8,5 milijona evrov.

Konference se je udeležilo skoraj 150 
podjetnikov raznovrstnih panog in 
vsak – kot tudi jaz – je imel prilo-
žnost predstaviti svoj posel. Z mini-
malnimi stroški lahko vsak pridobi 
nove poslovne priložnosti, izmenja 
ogromno kontaktov. Gre torej za 
pridobivanje novih strank s pomočjo 
trženja »od ust do ust«. 

Robert Šeliga,
vodja studia HTZ

Samo lani so si člani organizacije BNI izmenjali več kot 7 milijonov poslovnih priložnosti in znotraj skupin BNI pridobili za 
več kot 9,3 milijarde dolarjev poslov.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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Dejavnost Gosta in zaposlene 
prevzelo Gorenje Gostinstvo
Premogovnik Velenje je 26. maja s podjetjem Gorenje Gostinstvo podpisal pogodbo o zagotavlja-
nju prehranskih storitev, prevzemu delavcev in najemu gostinskih prostorov. Pogodbo sta v ime-
nu Premogovnika Velenje podpisala predsednik mag. Ludvik Golob in članica Uprave mag. Mojca 
Letnik, za Gost direktor Boštjan Hoheger in za Gorenje Gostinstvo direktor Stanko Brunšek. Dejav-
nost in vse zaposlene je Gorenje Gostinstvo prevzelo 1. junija. 

Prodaja Športnega 
centra Jezero

Premogovnik Velenje je 3. 
junija letos v Uradnem listu 
RS in na spletni strani družbe 
objavil javni razpis za proda-
jo Športnega centra Jezero. 
Razpisna dokumentacija je 
objavljena na spletni strani 
družbe (http://www.rlv.si/
si/1474). Dodatne informacije 
na naslovu robert.kozar@rlv.si.

Gorenje Gostinstvo 
najugodnejši ponudnik
»Premogovnik Velenje je zaradi 
zahtevnega likvidnostnega položaja v 
letu 2014 pripravil Načrt finančnega in 
poslovnega prestrukturiranja. V okvir 
tega procesa spada osredotočenost 
na osnovno dejavnost pridobivanja 
premoga, prestrukturiranje dejav-
nosti, ki niso povezane z osnovno, 
ter odprodaja vsega poslovno nepo-
trebnega premoženja,« je po podpisu 
pogodbe povedal predsednik Uprave 
Premogovnika velenje mag. ludvik 
golob. »V sklop prestrukturiranja 
spada tudi družba Gost, ki se ukvarja 
z dejavnostjo organizirane prehrane 
in gostinstvom. Omenjene storitve 
je tako s 1. junijem prevzelo podjetje 
Gorenje Gostinstvo, ki je bilo izbrano 
kot najugodnejši ponudnik z vidikov 
cene in kakovosti ter prevzema vseh 
zaposlenih.« 

Nadaljevanje gostinske 
dejavnosti v obratih
Prevzemnik bo nadaljeval z gostin-
sko dejavnostjo v Restavraciji Jezero, 
Gostilnici Pri knapu, Okrepčevalnici 
Arkada in Okrepčevalnici NOP ter 
bo zaposlenim leto dni od podpisa 
pogodbe v skladu z Zakonom o de-
lovnih razmerjih Republike Slovenije 
zagotavljal enake pravice, kot so jih 
imeli do zdaj. 

Vsak zaposleni v Skupini 
PV bo naš gost
»Za Gorenje Gostinstvo je to ve-
lik projekt, ki smo se ga lotili z vso 
odgovornostjo,« je poudaril direktor 
družbe stanko brunšek in dodal, 
da verjame, da bodo pri tem uspešni. 
»Ker vsi čutimo pripadnost temu oko-
lju, bo naš odnos bistveno drugačen, 
kot bi bil s strani prevzemnika, ki ni iz 
te doline. Sodelovanje med družbama 

je bilo že doslej dobro in na to gledam 
bolj kot na združitev kot na prevzem. 
Vsak zaposleni v Skupini PV bo naš 
gost.«

Tadeja Jegrišnik

Pogodbo sta v imenu Premogovnika Velenje podpisala predsednik mag. Ludvik Golob in članica Uprave mag. Mojca Letnik, 
za Gost direktor Boštjan Hoheger in za Gorenje Gostinstvo direktor Stanko Brunšek.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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26. maja je bilo odprtje likovne 
razstave avtoric Anke Krašna, Cvetke 
Hojnik in Irene Gajser z naslovom 
Tri zgodbe. Umetnice je predstavila 
likovna kritičarka Anamarija Stibilj 
Šajn. Razstava bo na ogled do 7. 
septembra 2016

28. maja je bil v Ligijevem salonu 
– 160 m pod zemeljsko površino 
koncert meditativne zvočne glasbe. 
Koncert je bil izveden za udeležence 
Krajevne skupnosti Šmartno, prisluh-
nila sta mu župan Valjeva in podžu-
panja Velenja. Za zvočne vibracije je 
poskrbela Suzana Potočnik.

14. junija so jamski del muzeja 
obiskali člani Društva paraplegikov 
Gorenjske, saj je Muzej premogovni-

V Muzeju premogovništva 
Slovenije se je dogajalo

štva Slovenije edini podzemni muzej 
v Sloveniji, ki doživetja omogoča tudi 
invalidnim, slabovidnim in naglu-
šnim osebam. Na podzemno pusto-

lovščino z invalidskimi vozički so se 
odpravili skupaj s spremljevalci. 
Informacije za ogled muzeja na 031 
752 418.

foto: arhiv MPS
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Jamski del muzeja so obiskali člani Društva paraplegikov Gorenjske, saj je Muzej premogovništva Slovenije edini podzemni 
muzej v Sloveniji, ki doživetja omogoča tudi invalidnim, slabovidnim in naglušnim osebam. (foto: arhiv MPS)

Koncert meditatitvne zvočne glasbe 160 metrov pod zemeljsko površino. (foto: arhiv MPS)

Odprtje likovne razstave avtoric Anke Krašna, Cvetke Hojnik in Irene Gajser z naslovom Tri zgodbe. (foto: arhiv MPS)
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Smučarska sezona na Golteh, ki se je 
začela konec novembra lani in končala 
prvi vikend aprila letos, je trajala 119 
dni. Kljub nenaklonjenim vremenskim 
razmeram jih je obiskalo okoli 60.000 
smučarjev. Hotelske kapacitete so bile 
glede na  sezono prej bolje zasedene, 
večje je bilo število tujih gostov, pred-
vsem iz Madžarske in Hrvaške. Prav 
tako se je povečalo število organizira-
nih skupin, mednarodnih FIS-tekmo-
vanj in državnih prvenstev. Gostili so 
tekmo svetovnega pokala v telemarku. 
Najbolj zgovoren pa je podatek, da so 
smučarji že peto leto zapored Golte 
izbrali za Naj smučišče.

Pomladno prebujenje
Kot se prebuja pomlad, se je prebu-
dila tudi narava na planini. Prinesla 
je večje povpraševanje tistih skupin, 
ki so Golte izbrali za organizacijo 

Golte enostavno morate doživeti
Družba Golte je po zadovoljivi smučarski in dobri spomladanski sezoni optimistično vstopila v po-
letno. Obiskovalce čakajo nove, zanimive vsebine, primerne za vse starostne skupine. Novosti so 
najvišje ležeče igrišče za minigolf v Evropi, izposoja električnega kolesa ter na novo urejen Alpski 
vrt. Svoj usodni DA boste lahko dahnili kar v najdaljši nihalki v Sloveniji. Bogata ponudba in številni 
dogodki so zagotovilo, da na planini ne bo nikomur dolgčas.

Za ZIPLINE pravijo: »Občuti svobodo, občuti adrenalin, občuti Golte.« Ali si upate tudi vi? (foto: arhiv Golte)

poslovnega dogodka, team building-
-a ali poslovnih sestankov. Povečalo 
se je tudi število porok. Največje 
povpraševanje je  za izvedbo civilne-
ga obreda ob jezeru Pri treh plotih, 
novost v ponudbi pa je edinstvena 
poroka v najdaljši nihalki v Sloveniji 
96 metrov nad tlemi, ki sprejme do 
30 svatov.

Aktivno poletje
Poletna sezona se je že začela. Tam-
kajšnji zaposleni niso nič prepustili 
naključju, ampak so poskrbeli za 
nove vsebine, sedanje pa nadgradili. 
Uredili so najvišje ležeče igrišče za 
minigolf v Evropi, ki je narejeno iz 
povsem naravnih materialov, ima 
sedem igralnih polj in se nahaja 
na območju Koče Pri treh  plotih. 
Občasno bo možna vožnja s SUPI 
po akumulacijskem jezeru, v stalni 

ponudbi pa bo vožnja z ZIPLINE-om 
v dolžini 200 metrov in s hitrostjo več 
kot 60 kilometrov na uro. Obiskovalci 
bodo lahko plezali na plezalni steni, 
visoki dvanajst metrov, primerni 
tako za začetnike kot tiste z nekaj več 
plezalnega znanja. Ob jezeru bodo 
uredili posebno plažo s pogledom na 
Alpe. Alpski vrt s čudovito floro je 
označen z novimi potmi, dodane so 
meditacijske in energijske točke, po-
stavljen je opazovalni panj s čebelami. 
Za zdravo osvežitev bodo poskrbeli 
s 100-odstotno naravnimi sladoledi 
brez glutena in laktoze. Poskusite jih 
lahko brez slabe vesti.

Tudi v počitniških mesecih bo zelo 
pestro, saj pripravljajo Festival sladic, 
Borovničev pohod na Smrekovec, 
razstavo gob in zelišč, Lovski dan, 
ob prazniku Marijinega vnebovzetja 
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sveto mašo pri gorski kapelici, med 
25. in 28. avgustom pa bodo gostili 
večdnevno kolesarsko prireditev 
Rekreatur.

Vsi na kolo za zdravo telo
Na svoj račun bodo prišli tudi poho-
dniki in kolesarji. Golte se namreč 
ponašajo z urejenimi in označenimi 
pohodniškimi potmi – za kondicij-
sko manj pripravljene je primerna 
panoramska Pot po Golteh, drugim 
pa je namenjen celodnevni pohod 
imenovan Kulinarična pastirska pot, 
ki vključuje postanke za pokušino 
domačih dobrot na tamkajšnjih turi-
stičnih kmetijah. 

Kolesarjem je na voljo zemljevid tri-
najstih kolesarskih poti v okolici, mo-
žna je izposoja gorskih koles, novost 
je izposoja električnih koles (obvezna 
predhodna najava). V kolesarskem 
parku se boste lahko spustili po črni 
progi dolžine 700 metrov, urejena 
pa je nova krožna kolesarska pot, ki 
povezuje Tri plote in Stare stane z 
Mozirsko kočo.

Po zajli gor, po zajli dol
Na planino Golte obiskovalce samo 
v 8-ih minutah popelje nihalka, ki 
ponuja čudovit razgled na okoliško 
hribovje. Za družine so pripravili 
posebno ponudbo vozovnic – za dve 
odrasli osebi in dva otroka iz iste dru-
žine je treba  odšteti samo 25 evrov, 
za vožnjo z nihalko s kosilom pa 
bodo odrasli odšteli 17 evrov, otroci 
12 evrov. Za še boljši izkoristek dneva 
nudijo možnost vožnje z nihalko ter 
obisk Muzeja premogovništva Slo-
venije v Velenju po ceni 24 evrov za 
odrasle in 17 evrov za otroke.

Skupine se lahko odločajo med različ-
nimi doživetji s pomenljivimi naslovi 
– Po zajli gor, po zajli dol, Planinsko 
kulinarično doživetje, Gremo v Sa-
vinjsko in drugimi. Možnosti in kom-
binacij za izlete je veliko, zato bodo 
skupaj z vami pripravili ponudbo, ki 
vam je najbolj pisana na kožo.

Ali smo vas prepričali, da boste v 
kratkem obiskali planino Golte? Od-
ločitev je seveda vaša, mi vam lahko 
obljubimo le, da če jo boste obiskali, 
vam zagotovo ne bo žal in tja se boste 
še z veseljem vrnili.

Metka Marić

Svoj usodni DA boste po novem lahko dahnili v najdaljši nihalki v Sloveniji 96 
metrov nad tlemi. Nepozabno! (foto: arhiv Golte)

Poskrbite zase in bodite aktivni na nadmorski višini več kot 1.400 metrov. (foto: 
arhiv Golte).

Prava poletna osvežitev – SUP na akumulacijskem jezeru. (foto: arhiv Golte).
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Dirigentsko palico velenjskih 
godbenikov prevzel Anton Vrzelak
16. aprila je bil na sporedu še zadnji koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje v jubilej-
ni, deseti sezoni abonmajskega cikla. Godbenikom sta se na Spomladanskem koncertu v velenjski 
glasbeni šoli pridružili odlični solistki – vokalistka Sergeja Sagadin in flavtistka Neva Berke. Orke-
ster je pod taktirko Matjaža Emeršiča poslušalce popeljal na zanimivo glasbeno potovanje.

Pihalni orkester Premogovnika 
velenje je na podlagi razpisa dobil 
novega dirigenta. za obdobje štirih 
let je bil izbran akademski glasbe-
nik pozavnist in tubist ter profesor 
pozavne in tube anton vrzelak. 
dirigentsko palico je prevzel na jav-
ni vaji orkestra v petek, 13. maja, v 
godbeni dvorani glasbene šole Fra-
na koruna koželjskega v velenju.

Pihalni orkester Premogovnika Vele-
nje je aprila objavil razpis za dirigen-
ta, nanj se je prijavilo pet kandidatov. 
Na podlagi razgovorov z njimi se je 
izvršni odbor odločil za najustre-
znejšega kandidata. novi dirigent je 
za štiri leta z možnostjo podaljšanja 
funkcije postal anton vrzelak, ki je 
član orkestra že dve desetletji, osem 
let pa je bil tudi pomočnik dirigenta.

Glasba za čim širši krog 
ljudi
»Glasbo je treba približati čim 
širšemu krogu ljudi. Čeprav spada 
naš orkester  v umetniško skupino, 
menim, da lahko včasih izvedemo 
tudi nekoliko lahkotnejši program, 
v katerem bi uživali tako poslušalci 
kot tudi godbeniki, ki bi se tako še 
z večjim veseljem udeleževali vaj,« 
je prepričan Anton Vrzelak. »Uspeh 
koncerta je precej povezan z dobro iz-
biro gosta oziroma solista. Menim, da 
smo imeli že doslej zelo dobre soliste, 
vendar smo njihovo vlogo velikokrat 
premalo poudarili. Verjamem in 
upam, da bom znal spodbuditi veliko 
godbenikov, da bodo pomagali pri 
promociji koncertov.«

Nadaljevanje abonmajskih 
koncertov
Novi dirigent je poudaril, da bo 
nadaljeval z dobro uveljavljenim 
abonmajskim ciklusom, vendar želi 
božično-novoletni koncert izvesti v 
decembru – obiskovalci bi tako še 
veliko bolj uživali v izvedbi skladb, ki 

so primerne za ta čas. Med koncerte 
bo skušal uvrstiti tudi promenadni 
koncert. »Velenje je mesto kulture, ki 
spodbuja delovanje različnih društev, 
našemu orkestru pa je nastopanje 
pred širšo množico v ponos in veliko 
čast. Hkrati je to dobra promocija 
Pihalnega orkestra in tudi Premogov-
nika Velenje.«

V širokem repertoarju 
skladb več slovenskih 
avtorjev in koračnic
Anton Vrzelak je že dvanajst let 
zaposlen v Pihalnem orkestru Slo-
venske policije, zato pozna zelo širok 
spekter skladb. »V repertoar bom 
vsekakor vključil več skladb sloven-
skih avtorjev. Poskusil bom doseči 
ravnovesje med filmsko, zabavno in 
resno glasbo. Stremel bom k temu, da 
bo program dovolj zanimiv, da bodo 
godbeniki z veseljem obiskovali vaje 
in se na njih počutili dobro. Velik 
poudarek bom kot dirigent dajal tudi 
izvajanju koračnic, saj se jih preveč-
krat pozablja in daje na stranski tir.«

Privabiti si želi mlade 
godbenike
Dirigent je v veliki meri odgovoren 
tudi za kadrovsko popolnjenost orke-
stra. Vrzelak pravi, da se bo povezal 
s profesorji Glasbene šole Frana 
Koruna Koželjskega. V dogovoru z 
dirigentom mladinskega pihalne-
ga orkestra glasbene šole Janezom 
Marinom bo skušal v Pihalni orkester 
Premogovnika Velenje pripeljati čim 
številčnejšo generacijo mladih glasbe-
nikov ter jih nad orkestrom navdušiti 
in pritegniti, da bodo postali njegovi 
redni in dolgoletni člani. Veseli ga 
tudi dobro sodelovanje s Pihalnim 
orkestrom Univerze za III. življenjsko 
obdobje Velenje in si želi, da bo glas-
ba še naprej povezovala vse generacije 
godbenikov.

Tadeja Jegrišnik

anton vrzelak je končal 
študij na Univerzi v Ljublja-
ni, na Akademiji za glasbo, 
v Oddelku za pihala, trobila 
in tolkala, ter pridobil nazi-
va akademski glasbenik po-
zavnist in profesor pozavne 
ter akademski glasbenik 
tubist in profesor tube. Kot 
samostojni solist je zapo-
slen v Pihalnem orkestru 
Slovenske policije. Diri-
gentsko znanje je pridobival 
na različnih seminarjih, kot 
dirigent pa je dve leti vodil 
šolski orkester Glasbene 
šole Vrhnika. O njegovi 
strokovnosti pričajo števil-
na priznanja in plakete, ki 
jih je prejel tako doma kot v 
tujini, ter solistični nastopi 
s številnimi orkestri. Bil je 
redni zastopnik Slovenske 
filharmonije, Simfoničnega 
orkestra RTV Slovenija in 
beograjske filharmonije.
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Prostovoljno industrijsko gasilsko dru-
štvo Premogovnika Velenje se prvič v 
svoji 84-letni zgodovini ponaša s kar 
štirimi desetinami. Dvema članskima 
desetinama, A in B, se je lani pridru-
žila veteranska desetina, letos pa so v 
svoje vrste sprejeli tudi ženske – tako 
je konec februarja nastala še ženska 
desetina B. Glede na to, da društvo 
šteje 48 članov, je to zelo velik uspeh.

Zlata sredina
Za žensko desetino je bilo tekmovanje 
v Šmartnem ob Paki prvo, zato so bili 
občutki pred njim še precej negotovi. 
Rekle smo si, važno je sodelovati in ne 
zmagati, najbolj pomembno pa je pri-
jetno druženje. Tako je bila naša edina 
želja, da se izkažemo po svojih najbolj-
ših močeh in smo v ponos našim fan-
tom. To nam je tudi uspelo. Uspešno 
smo izvedle vajo z motorno brizgalno 
in pretekle štafeto na 400 metrov brez 
ovir. V naši kategoriji je sodelovalo 
petnajst desetin in s sedmim mestom 
smo bile uvrščene v zlato sredino. To 
je po komaj treh mesecih vaj velik 
uspeh, zato smo z uvrstitvijo lahko več 
kot zadovoljne.

Mentorja Matjaža Lihtenekerja zaradi 
službenih obveznosti na tekmovanju 
žal ni bilo z nami, Viktor Kralj pa je bil 
tokrat v vlogi sodnika. Tako mentor-
jema kot poveljniku društva Borisu 
Špehu smo hvaležne za vso znanje, ki 
so ga v teh mesecih prenesli na nas. 
Učenje vaje razvrščanja pa je prevzel 
»stari maček« Martin Pečečnik, ki je, 
tako kot drugi, kar se da potrpežljivo 
odgovarjal na naša vprašanja. Verjemi-
te, ni jih bilo malo!

Številnim pokalom se je 
pridružil še bron
Še posebej so se izkazali fantje dese-
tine B, ki so za doseženo tretje mesto 
prejeli pokal. Desetina ima za sabo že 
precej kilometrine in vsa leta uspešno 
deluje. To dokazujejo številna prizna-
nja in pokali, zaradi katerih se šibijo 
police gasilskega doma. Tem se je 
pridružil nov, bronasti pokal.

Gasilci se ne damo!
Prva nedelja v juniju je na zelenico nogometnega stadiona v Šmartnem ob Paki namesto nogome-
tašev privabila številne gasilke in gasilce. Razlog za to je bilo občinsko tekmovanje, ki smo se ga 
udeležile tudi vse štiri desetine našega gasilskega društva. S tribun se je slišalo bučno navijanje, 
kar je dalo članom še dodatno motivacijo za čim boljšo uvrstitev.

»Cvet« rudniških gasilcev. Za gasilce se spodobi ena gasilska! (foto: Krištof Gajšek)

Za žensko desetino je bilo tekmovanje v Šmartnem ob Paki prvo, zato so bili 
občutki pred njim še precej negotovi, rezultat po njem pa v ponos tako članicam 
kot društvu. (foto: Krištof Gajšek)

Veterane sta čakali vaja s hidrantom in 
vaja raznoterosti. Naši veterani imajo 
sicer v gasilskih vrstah že precej dolg 
stalež, pogum za svojo desetino pa so 
zbrali šele minulo leto. Vaje so se jim 
obrestovale, saj so se s skupnimi 460 
leti na tekmovanju dobro odrezali. V 
svoji kategoriji so zasedli osmo mesto.

Člani desetine A tokrat niso imeli 
tekmovalne sreče. Težave so imeli že 
na začetku izvedbe vaje in smola se jih 
je držala vse do konca. Glede na to, da 

desetina sicer dela zelo dobro, verja-
memo, da bodo svoje znanje pokazali 
na katerem izmed drugih tekmovanj.
Za nami je zelo zahteven izziv, saj 
je bilo naše društvo organizator 48. 
srečanja GERES (Srečanje gasilskih 
enot rudnikov in energetike Slovenije). 
Srečanje je bilo v soboto, 25. junija, na 
Mestnem stadionu Velenje, ko je ča-
sopis Rudar že romal v tiskarno, zato 
bomo več o tem zapisali v prihodnji 
številki.

Metka Marić
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oddamo v najem:

•	 garažne bokse na Kraigherjevi 4 in Efenkovi cesti 3b  
v Velenju, mesečni najem od 45 €;

•	 dvosobno stanovanje 47 m2, etažnost 5/5,  
neopremljeno, Kidričeva cesta 57a, Velenje,  
energetski razred C, mesečni najem 188 €.

Prodajamo stanovanja v lasti Pv Invest 
na območju velenja in šoštanja. 

Več informacij:
Kristijan Kolenc
telefon: 03 899 6183
e-pošta: kristijan.kolenc@pvinvest.si

n e p r e m i č n i n e

Izvajamo:

•	 geodetske upravne postopke  
(ureditev meje, parcelacija,  
izravnava meje, evidentiranje  
stavb, vpis stavb v kataster stavb,  
določitev hišne številke …);

•	 izdelavo geodetskih načrtov;

•	 zakoličbe objektov.

Več informacij:
Jure Soldo, univ. dipl. inž. geod.
telefon: 03 899 6211; 041 846 960
e-pošta: jure.soldo@pvinvest.si

g e o d e z i j a
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TRETJI POLČAS

Izlet v Planico KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

zaHvala
Ob boleči izgubi moža in očeta

alojza Pana
se iskreno zahvaljujemo 
rudarski častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje, praporščakom 
in Dragu Kolarju za besede 
slovesa.

žena Nada ter sinova Peter in 
Gorazd

Vpis članov Kluba upokojencev Pre-
mogovnika Velenje za izlet v Planico 
bo v sredo, 6. julija, od 9. do 11. ure v 
klubski pisarni v Stekleni direkciji. V 
ceno so vključeni prevoz, sendvič in 
kosilo. Pri prijavi lahko doplačate 25 
evrov za ZIPLINE spust z velikanke, 
ki bo organiziran, če bo dovolj prijav. 
V ceno prav tako ni vključen prevoz s 
sedežnico na vrh velikanke, ki znaša 
4 evre, in ogled Planiškega muzeja, 6 
evrov (doplačilo obojega po izbiri v 
Planici).
Več o izletu, cena in datum odhoda 
– vse to je objavljeno na www.kupv.
webs.com, telefonskem odzivniku 
080 98 93 in na oglasni deski Kluba v 
Stekleni direkciji. 
Odhod na izlet bo ob 7. uri iz avto-
busnega postajališča pred Mestnim 
stadionom ob Škalskem jezeru, ob 
7.05 pri trgovini Tržnica Velenje in ob 
7.10 z Avtobusne postaje Velenje. 

Vabljeni!

zaHvala
Ob izgubi drage mame in 
babice

ane Pisanec
se iskreno zahvaljujemo kolek-
tivoma Premogovnika Velenje 
in HTZ Velenje ter nekdanjim 
sodelavcem družbe PLP za izre-
čena sožalja, darovano cvetje in 
denarno pomoč.

sin Aleš z družino

zaHvala
Po devetinosemdesetih letih se je za vedno zaprla knjiga življenja našemu 
dragemu

Ferdu krku iz andraža.
Iskreno se zahvaljujemo rudarski godbi za odigrane žalostinke, častni straži 
za dostojno slovo in Dragu Kolarju za spoštljive besede ob slovesu.

žena Pepca ter otroci Ferdo, Jože in Marjana z družinami

zaHvala
Ob izgubi drage mame

Frančiške Pogorelc
se zahvaljujem sindikatu 
SPESS-PV in sodelavcem Reše-
valno-servisne dejavnosti HTZ 
Velenje za darovane sveče in 
izrečena sožalja.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti

Mirko Pogorelc
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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 VELENJE
Lokacija: VELENJE  
KARDELJEV TRG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2000
Velikost: 51,9 m2

Etažnost: P/8
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno  
105 kWh/m2

Cena: €46.592,00 (posebni 
pogoji prodaje pokličite za 
info.)

3 SOBNO ŠALEK
Lokacija: VELENJE ŠALEK
Zgrajeno: 1988
Velikost: 82,8 m2

Etažnost: 6/6
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno  
105 kWh/m2

Cena: €75.000,00 

4 SOBNO KOROŠKA
Lokacija: VELENJE KOROŠKA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2006
Velikost: 93,9 m2

Etažnost: 1/4
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €80.700,00 (posebni 
pogoji prodaje pokličite za 
info.)

3 SOBNO SONČNI PARK
Lokacija: KERSNIKOVA
Zgrajeno: 1991
Velikost: 85 m2

Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica:  
v izdelavi
Cena: €110.000,00

3 SOBNO CENTER
Lokacija: CENTER VELENJE
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2007
Velikost: 119 m2

Etažnost: 6/9
Energetska izkaznica:  
razred E: od 105 do vključno 
150 kWh/m2

Cena: €110.000,00

4 SOBNO CENTER
Lokacija: VELENJE CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2004
Velikost: 147 m2

Etažnost: 4/8
Energetska izkaznica:  
v izdelavi
Cena: €130.000,00

3 SOBNO DESNI BREG
Lokacija: ŠERCERJEVA
Zgrajeno: 1975
Velikost: 75 m2

Etažnost: 1/10
Energetska izkaznica:  
razred C: nad 35 do vključno 
60 kWh/m2

Cena: €69.000,00

1,5 SOBNO KARDELJEV TRG
Lokacija: VELENJE, 
KARDELJEV TRG
Zgrajeno: 1980
Velikost: 42,7 m2

Etažnost: 7/8
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €50.000,00

2 SOBNO DOBRNA
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: 1962
Velikost: 64 m2

Etažnost: 2/3
Energetska izkaznica:  
razred E: od 105 do vključno 
150 kWh/m2

Cena: €65.000,00

4 SOBNO KERSNIKOVA
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2006
Velikost: 109 m2

Etažnost: 11/13
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €95.000,00

3 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: VELENJE GORIŠKA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 86 m2

Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do vključno 
60 kWh/m2

Cena: €75.000,00

3 SOBNO NOVOGRADNJA
Lokacija: GORIŠKA
Zgrajeno: 2014
Velikost: 73,70 m2

Etažnost: 1/3
Energetska izkaznica:  
razred B2: nad 25 do vključno 
35 kWh/m2

Cena: €95.000,00

3 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: VELENJE GORIŠKA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 86 m2

Etažnost: 3/5
Energetska izkaznica:  
razred C: nad 35 do vključno 
60 kWh/m2

Cena: €79.000,00

3 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ TEKAVČEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2006
Velikost: 89,6 m2

Etažnost: P/2
Energetska izkaznica:  
razred G: od 210 do 300 in 
več kWh/m2.
Cena: €68.000,00

3 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: GORIŠKA
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2012
Velikost: 76,6 m2

Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica:  
razred C: nad 35 do vključno  
60 kWh/m2

Cena: €80.000,00

1,5 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2009
Velikost: 47,9 m2

Etažnost: 2/5
Energetska izkaznica:  
razred C: nad 35 do vključno 
60 kWh/m2

Cena: €55.000,00

2 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: 1970
Velikost: 59,7 m2

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

Cena: €50.000,00

3 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: 1976
Velikost: 90,6 m2

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

Cena: €79.000,00

2 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: 1963
Velikost: 45 m2

Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica:  
razred E: od 105 do vključno  
150 kWh/m2

Cena: €48.000,00

SONČNI PARK
Lokacija: KERSNIKOVA 
Zgrajeno: 1991
Velikost: 42,8 m2

Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica:  
razred C: nad 35 do vključno 
60 kWh/m2

Cena: €63.000,00

STANOVANJE ŠALEK
Lokacija: VELENJE, ŠALEK
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2005
Velikost: 83 m2

Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:  
razred E: od 105 do vključno 
150 kWh/m2

Cena: €73.000,00

3 SOBNO DESNI BREG
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2005
Velikost: 89 m2

Etažnost: 1/5
Energetska izkaznica:  
razred F: od 150 do vključno 
210 kWh/m2

Cena: €87.000,00

1 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: GORIŠKA VELENJE
Zgrajeno: 1981
Velikost: 47 m2

Etažnost: 2/5
Cena: €55.000,00

3 SOBNO STANTETOVA
Lokacija: VELENJE 
STANTETOVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2008
Velikost: 79 m2

Etažnost: 8/8
Energetska izkaznica:  
razred E: od 105 do vključno 
150 kWh/m2

Cena: €83.000,00

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

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

Cena: €69.000,00

4 SOBNO TOPOLŠICA
Lokacija: TOPOLŠICA
Zgrajeno: 1992
Velikost: 95 m2

Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno  
105 kWh/m2

Cena: €79.000,00

HIŠE

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ FLORJAN
Zgrajeno: 2006
Velikost: 217 m2

Velikost parcele: 711 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:  
v izdelavi
Cena: €180.000,00

HIŠA VELENJE PODKRAJ
Lokacija: VELENJE PODKRAJ
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2000
Velikost: 253 m2

Velikost parcele: 542 m2

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

Cena: €109.000,00

HIŠA DOBRNA
Lokacija: DOBRNA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2000
Velikost: 171 m2

Velikost parcele: 2852 m2

Etažnost: K+P+M
Cena: €170.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANA 2012
Velikost: 250 m2

Velikost parcele: 199 m2

Etažnost: P+M
Cena: €229.000,00

POČITNIŠKI OBJEKT
Lokacija: ROGLA OB SMUČIŠČU
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2012
Velikost: 52 m2

Velikost parcele: 146 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:  
razred C: nad 35 do vključno 
60 kWh/m2

Cena: €210.000,00

KMETIJA LEPA NJIVA
Lokacija: LEPA NJIVA
Zgrajeno: 1970
Velikost: 65,5 m2

Velikost parcele: 25508 m2

Etažnost: K+P
Energetska izkaznica:  
razred G: od 210 do 300 in 
več kWh/m2.
Cena: €95.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1960
Velikost: 302 m2

Velikost parcele: 455 m2

Etažnost: P+1
Energetska izkaznica:  
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €165.000,00

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

Cena: €155.000,00

VIKEND MALI VRH
Lokacija: MALI VRH, ŠMARTNO 
OB PAKI 
Zgrajeno: OBNOVLJENO 1988
Velikost: 57 m2

Velikost parcele: 8842 m2

Etažnost: P+N
Energetska izkaznica:  
razred G: od 210 do 300 in 
več kWh/m2.
Cena: €55.000,00

HIŠA KAVČE
Lokacija: KAVČE
Zgrajeno: 1988
Velikost: 270 m2

Velikost parcele: 1912 m2

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

Cena: €170.000,00

HIŠA NOVOGRADNJA
Lokacija: ŠMARTNO OB PAKI
Zgrajeno: 2016
Velikost: 135 -153 m2

Velikost parc.: 600 - 950 m2

Etažnost: P+1
Cena: €90.000,00

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.
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