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UVODNIK

Kolektiv smo ljudje
Ob spremljanju zdajšnjih dogodkov se mi pogosto porajajo 
številne misli, ki se prepletajo z zgodbami izpred sedemin-
tridesetih let, ko se je – še na starih Prelogah – zame začela 
knapovska pot. 

V tem času so prihajali in odhajali trenutki, ki ostanejo 
za vedno – dobri in prijazni, pa tudi tisti manj lepi. V teh 
desetletjih sem se učil od ljudi, ki so svoj čas orali ledino 
pravega tovarištva, sodelovanja in pomoči drug drugemu. 
V Premogovniku, ki je vedno slovel po čutu za svoje za-
poslene, do okolja, do tistih, ki so pomoči potrebni, so me 
naučili, da v tem našem svetu drugače skoraj ne gre, da smo 
vsi skupaj vzniknili iz korenin, ki so bile trdne in prave in 
– kot sem pozneje ugotavljal – so dajale moč in utrip nam 
vsem in tudi tistim, ki so prihajali za nami.

Čeprav so časi rojevali nove zgodbe, nekatere že pred leti 
povsem drugačne od tistih, v katere smo verjeli, smo v so-
delovanju in pozitivnih stvareh poiskali korake, ki so nas 
vodili naprej. Iskreno smo se veselili ob uspehih, ko so tone 
za nas »črnega zlata tekle« iz jame, in ni ga bilo, ki ne bi 
imel v sebi kančka ponosa, da je lahko pridal k skupnemu 
rezultatu. Verjeli smo, da prav ljudje vedno dajemo navdih 
in z dobro voljo premagamo vse prepreke, zato smo še po-
sebej cenili tiste, ki so naš voz vlekli naprej še hitreje in še 
močneje. V takšne kamerade smo imeli še več zaupanja in 
ponosni smo bili, da so (bili) med nami.

Prav pred kratkim je Aktiv Rdečega križa, ki deluje v okvi-
ru našega podjetja in je lani zaznamoval 40 let delovanja, 
ob 150. obletnici Rdečega križa Slovenije prejel pomembno 
priznanje za delo na področju krvodajalstva, na kar smo 
lahko upravičeno ponosni. Tudi Aktiv delovnih invalidov 
Skupine Premogovnik Velenje letos zaznamuje svojo 35. 
obletnico – in tudi na tem mestu gre zahvala vodstvu, pod-
jetju in vsem, ki omogočate in omogočajo delovanje obeh 
aktivov. 

Vse to zgovorno kaže, da smo v Premogovniku Velenje za-
posleni ljudje, ki nam je mar za soljudi, da smo usmerjeni v 
pravo smer, da še vedno verjamemo v vrednote, morda lah-
ko napišem celo ideale, ki so veljali nekdaj. In verjamemo, 
da je v skupnosti moč, da je povsem nekaj drugega, če smo 
del neke skupne zgodbe, če delamo z roko v roki, si pri tem 
pomagamo in ne sprašujemo, zakaj nekdo ne zmore sam.

Vsak izmed nas je delček bogate zgodbe, ki se piše že 140 
let. Skoraj stoletje in pol v zgodovini rudarstva, milijoni 
odkopanih ton premoga, uspehi in padci – ob vsem tem pa 

nešteto majhnih zgodb ljudi, ki so tudi zaradi narave našega 
dela potrebovali pomoč podjetja in sodelavcev. 

Vesel sem, da smo bili v Premogovniku Velenje vedno pri-
pravljeni pomagati – naj bo v humanitarni akciji ali v stiski 
naših kameradov, sodelavk in sodelavcev. Včasih je veliko 
pomagal že občutek, da so ljudje vedeli, da niso ostali sami, 
nam pa so več kot vsako priznanje pomenili topel stisk rok, 
skromna zahvala in solza sreče v očeh ter zavedanje, da smo 
storili nekaj dobrega.

Verjamem, da danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo ob-
čutek, da so ob nas ljudje, na katere se lahko zanesemo, da 
smo del kolektiva, ki nas spodbuja in daje pomen delu, ki ga 
opravljamo. V nenehnem hitenju ne smemo pozabiti, da je 
za toplo človeško besedo, ki jo namenimo sočloveku, prija-
telju, sodelavcu in kameradu, potrebno tako malo, z njo pa 
lahko dosežemo ogromno. Ohranimo v sebi tiste temeljne 
vrednote, po katerih smo prepoznavni, ostanimo, kar smo 
nekoč že znali biti, in bodimo, kar zmoremo biti! 

Drago Kolar, 
predsednik Aktiva delovnih invalidov 

Skupine Premogovnik Velenje



44

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Praznik danes jaz slavim
Požrtvovalnost in nesebično tovarištvo ter neomajna vera v rudarsko slogo in medsebojno pomoč so 
v stoletjih med rudarji izoblikovali posebno vez, ki je ustvarila skupnost s posebnimi simboli in nava-
dami. Med slednje spada poseben običaj sprejemanja novincev v rudarski stan, bolj znan kot »skok 
čez kožo«. Tako se je Velenje v soboto, 2. julija, znova odelo v rudarske barve. Svečana prireditev se 
je začela na Titovem trgu v središču Velenja, od koder je parada uniformiranih rudarjev pod vodstvom 
komandanta mag. Matjaža Koželja krenila proti Mestnemu stadionu. Po starem običaju so v rudarski 
stan sprejeli 46 novincev. Množico obiskovalcev je uvodoma pozdravil predsednik Uprave Premogovni-
ka Velenje mag. Ludvik Golob.

Računamo na vas – mlade 
»Letos zaznamujemo 55 let skokov 
čez kožo in ponosni smo na to. Ko 
gledam novince, se tudi sam spomin-
jam svojega skoka v rudarski stan. 
Takratni časi so bili precej drugačni, 
toda moramo si priznati, da tudi v 
preteklosti ni bilo vse lahko, da smo 
že pred desetletji šli skozi turbulentna 
obdobja in da se je že takrat govorilo 
o prestrukturiranju družbe,« je pove-

dal mag. ludvik golob. »Sam verja-
mem, da ima Premogovnik Velenje 
pred seboj lepo prihodnost. In pri 
tem računamo na vas, fantje, ki danes 
stojite pred nami v avditoriju, in na 
vse tiste, ki bodo še prišli za vami. 

Še vedno štipendiramo in 
zaposlujemo
Kot družbeno odgovorno podjetje 
svoje kadre še vedno štipendiramo 
in jih, kolikor hitro je to mogoče, v 
jami in na jamskih deloviščih tudi 
zaposlimo. »Zavedamo se namreč, da 
je kakovostno praktično izobraževan-
je, za katerega poskrbimo v Premo-
govniku in Šolskem centru Velenje, 
pogoj za hitro oz. takojšnjo vključi-
tev novozaposlenih rudarjev v naš 

delovni proces. Letos smo tako v jami 
že zaposlili 25 mladih fantov, zaradi 
povečanega obsega del pri izvajanju 
pristopnih objektov za prezračevalni 
jašek pa do konca leta načrtujemo še 
nekaj zaposlitev,« je še povedala mag. 
Ludvik Golob.

V prvi polovici leta 
poslovali pozitivno
Predsednik Uprave Premogovnika je 
ob tem nanizal tudi nekaj rezultatov, 
ki jih je Premogovniku Velenje kljub 
zahtevnim razmeram uspelo doseči v 
letu od lanskega praznovanja dneva 
rudarjev: »Vsi skupaj smo lahko 
zadovoljni, da smo v prvih šestih me-
secih tega leta tako v Premogovniku 
Velenje kot na ravni Skupine poslo-

Milan Malek:
Do sedaj smo bili 
vsem težavam kos, 
ker v nas živi rudarski ponos!
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foto: Aleksander Kavčnik

vali pozitivno. S tem smo pokazali, da 
se zavedamo, da je bilo zniževanje vseh 
stroškov nujen ukrep, podpis dogovora 
o obvladovanju stroškov dela pa velik 
dosežek, saj pomeni iskanje skupnih 
rešitev za uspešno sanacijo celotne 
Skupine. Vesel sem, da je bila tudi 
proizvodnja premoga v dosedanjem 
obdobju skladna z začrtanim planom.«

Mag. Ludvik Golob, predsednik Uprave Premogovnika Velenje: »Verjamem, da ima 
Premogovnik Velenje pred seboj lepo prihodnost. In pri tem računamo na vas, fantje, 
ki danes stojite pred nami v avditoriju, in na vse tiste, ki bodo za vami še prišli.«

naziv častnega ska-
kalca je letos pripadel 
mag. Ivanu Marinu, 
dolgoletnemu dirigen-
tu Pihalnega orkestra 
Premogovnika velenje, 
ki pa se prireditve zaradi 
zdravstvenih razlogov ni 
mogel udeležiti.

kristjan Podrzavnik
Močan, visok in predan 
pravi je rudar vsak delovni dan.  
Nikoli zaspano, ima lučko 
prižgano,  
s šremerjem ob stene udarja 
zagnano. 
Naj Barbara vedno stoji nam 
ob strani, 
vsega hudega in nesreč nas 
ubrani.

foto: Mrki
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Fantje so pripravljeni, 
pred nami so postavljeni
Slavnostni sprejem v rudarski stan 
doživijo novinci na slovenski rudarski 
praznik 3. julija, prvi takšen sprejem 
v Velenju so pripravili leta 1961, ko 
je šolanje končala prva generacija 
rudarske šole.  V tem šolskem letu je 
v Šolskem centru Velenje izobraževa-
nje končalo 46 dijakov in študentov, 
in sicer 14 geostrojnikov rudarjev, 
14 geotehnikov, inženir rudarstva in 
geotehnologije in 17 dijakov elektro-
-strojne smeri. 
Za starešine novincem vsako leto 
določimo rudarske mojstre, ki so za-
služni, da so »zelenci« prišli do enega 
svojih ciljev. To so bili: Miran sešel, 
vladislav korošec, danilo lamut, 
bogomir krajnc, andrej dornik, 
boštjan Potočnik, kristjan Cvetko-
vič in dušan jus.
Za botre novincem so določeni 
stanovski kolegi, ki z vestnim delom, 
znanjem in ljubeznijo do rudarske-
ga poklica premagujejo vse ovire in 

nemanja Matović:

V duhu rudarskem v jamo hitimo, 
dobro in slabo med sabo delimo.
V jami nas čakajo stroji, šremer, 
lopata, da tonaža bo bogata.
Ko pa šiht svoj naredimo,
z veseljem k ljub‘cam pohitimo.

nejc jendrok:
Ne prosim za službo,
na šiht me vzemite
in se prepričajte, kaj s tem 
dobite.

so vzorni člani našega podjetja. to 
častno funkcijo so prevzeli: Milan 
Malek, rudarski nadzornik, Pe-
ter Pirtovšek, strojni nadzornik, 
bogdan lutar, vodja pripravskega 
delovišča, in Peter štumpfel, elektro 
nadzornik.
Naloge vodje novincev je opravljal 
boris verdnik.

Z vami bomo gradili 
prihodnost in ohranjali 
rudarsko tradicijo 
Vsako leto izberemo tudi pet najbol-
jših dijakov štipendistov, ki kot prvi 
iz svoje generacije dobijo zaposlitev 
v Premogovniku Velenje. To so bili le-
tos valentin skaza, Patrik borovnik, 

V tem šolskem letu je v Šolskem centru Velenje izobraževanje končalo 46 dijakov in študentov, in sicer 14 geostrojnikov rudarjev, 
14 geotehnikov, inženir rudarstva in geotehnologije in 17 dijakov elektro-strojne smeri. (foto: Aleksander Kavčnik)

Pet najboljših dijakov štipendistov, ki kot prvi iz svoje generacije dobijo zaposlitev v 
Premogovniku Velenje. (foto: Mrki)

Matej Prosenjak, Marko Pušnik in 
nejc jendrok. 
»Ko sem šel prvič v jamo, sem spoznal, 
da sem se pravilno odločil. Praksa je 
potekala v Premogovniku Velenje pod 
mentorstvom inštruktorjev. 
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Ti so svoje znanje delili z nami z 
namenom, da bomo postali dobri 
rudarji, sposobni delati v jami,« je 
po skoku povedal Matej Prosenjak, 
eden od najboljših dijakov šole za 
rudarstvo in varstvo okolja. »Tudi 
glede varnosti je bilo dobro poskrbl-
jeno, saj je štiri dijake nadzoroval en 
inštruktor. Najbolj všeč mi je bilo v 
tretjem letniku, kajti prvo polletje 

smo imeli samo praktični pouk. V 
tem času si lahko dobil štipendijo 
v višini tudi več kot 300 evrov na 
mesec, saj so bili zajeti jamski doda-
tek, štipendija za odličen uspeh in 
dodatek za pridno delo na praksi. Če 
pa si ob koncu šolanja še med petimi 
najboljšimi dijaki v svoji generaciji, si 
med prvimi, ki boš dobil zaposlitev v 
Premogovniku Velenje.«

V Velenju smo do zdaj v rudarski stan 
sprejeli 3.701 novinca. Skupaj z njimi 
bomo gradili prihodnost in ohranjali 
rudarsko tradicijo.
Po osrednjem dogodku se je srečanje 
zaposlenih v Skupini Premogovnik 
Velenje in njenih upokojencev še 
dolgo v noč nadaljevalo ob Mestnem 
stadionu.

Tadeja Jegrišnik

Prvi Skok čez kožo smo v Velenju pripravili leta 1961, ko je šolanje končala prva 
generacija rudarske šole. (foto: Mrki)

Komandant parade je bil tudi letos mag. 
Matjaž Koželj. (foto: Jure Kodrun)

Rudarska tradicija je v naši dolini še zelo živa, kar nedvomno dokazujejo tudi številni uniformirani rudarji, ki se vsako leto udele-
žijo rudarske parade. (foto: Aleklsander Kavčnik)

Jamski stelci ali po rudarsko »šusmani« so tudi letos poskrbeli za kanonado ob rudarskem prazniku. (foto: Jure Kodrun)
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Posamezniki sestavljamo 
celoto
Posameznik lahko gradi ali ruši, bogati ali siromaši, ustvarja ali uničuje. Nihče ni sposoben vsega na-
rediti sam, lahko pa po najboljših močeh v določeno celoto prispeva svoj del. To pa je tisto, kar danes 
šteje. V Skupini Premogovnik Velenje so pomemben del prispevali tudi letošnji delovni jubilanti in jubi-
lanti Jamske reševalne čete Vseh je 247 – med njimi 235 delovnih jubilantov in 12 jamskih reševalcev. 
Zanje smo ob rudarskem prazniku pripravili posebno slovesnost.

»Delo vliva olje v svetilko življenja, 
mišljenje vžiga njen plamen,« je pisalo 
na povabilu jubilantom na slovesnost, 
ki smo jim jo pripravili 2. julija v 
velenjski glasbeni šoli. Sodelavci, ki 
so se odzvali našemu povabilu, so 
prejeli posebna priznanja in spomin-
ska darila, ki jih bodo spominjala na 
opravljeno delo.

Trdni temelji za svetlejšo 
prihodnost
O njihovem delu in prispevku podje-
tju je spregovorila članica Uprave Pre-
mogovnika velenje mag. Mojca le-
tnik: »Še vedno nam največ pomenijo 
pristni odnosi, pohvala, zahvala, 
varnost in občutek pripadnosti. Da 
smo cenjeni in spoštovani. Da se z 
nami ravna kot s človeškimi bitji in 
ne kot s stroji. In prav zaradi tega se 
nam v Premogovniku Velenje zdi še 

Nekaj sodelavcev, ki imajo za sabo dve desetletji in pol dela v Premogovniku Velenje. (foto: Mrki)

toliko pomembnejše, da ohranjamo 
našo tradicijo, da se vsako leto sreča-
mo, se zahvalimo vam, sodelavke in 
sodelavci, za trud in prispevek, za vso 
energijo, ki jo vlagate v svoje delo.«
Mag. Mojca Letnik je poudarila, da 
smo vsi skupaj že veliko naredili ter 
se marsičemu odrekli, da bi naš vlak 
ponovno usmerili v tirnice, ki vodijo 
k stabilni, svetlejši prihodnosti. »Toda 
tista čudovita prihodnost, o kateri vsi 
sanjamo in si jo želimo, bo natanko 
tisto, kar vlagamo v današnje dni. 
Zgrajena bo na takšnih temeljih, kot 
jih postavljamo danes. Če bodo ti 
trdni, bo takšna tudi naša bodočnost.«
Predsednik Uprave Premogovni-
ka velenje mag. ludvik golob se 
je prisotnim jubilantom zahvalil za 
udeležbo: »Z vašo prisotnostjo na 
slovesnosti kljub zahtevnim časom 
dokazujete svojo pripadnost podjetju, 

kar je zelo pohvalno.«

Življenju recite DA!
Za konec slovesnosti smo si izposo-
dili tole misel: »Ko bi le hodili dovolj 
počasi, da bi začutili svoja telesa. Da 
bi se igrali z otroki in se odkrito, brez 
prikritih namenov, zazrli v obraze ti-
stih, ki jih imamo radi. Ko bi si le vsak 
dan vzeli čas, da bi posedeli v miru. 
Če bi počeli vse to, ne bi bilo treba kar 
naprej reševati sveta.« 
»Dan se nasmehne tistemu, ki se mu 
zna nasmehniti, zato življenju recite 
DA!« pa so bile besede, s katerimi 
smo letošnje jubilante pospremili v 
nadaljevanje prazničnega dneva.
Dogodek sta s kulturnim programom 
popestrila izjemna glasbenica, flavtist-
ka Larisa Kotnik, in spremljevalec na 
klavirju Toni Acman.

Metka Marić
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Močan stisk roke predsednika Uprave PV mag. Ludvika Goloba in rudarska svetilka v zahvalo za dosedanje delo. (foto: Mrki)

Ponosni na svoje delovne dosežke. (foto: Mrki)

Za 5 let članstva v Jamski 
reševalni četi so brona-
ste plakete prejeli Boris 
Blatnik, Mitja Blazinšek, 
Martin Hrovat in Dušan 
Samec. Za 10 let članstva 
v četi so srebrne plakete 
in vaze prejeli Damijan 
Cankar, Jože Cijan, Igor 
Črep, Aleksander Grudnik 
in Franci Plevnik, za 15 let 
članstva pa so zlate plake-
te prejeli Dževad Kadrić, 
Ervin Pirmanšek in Tone 
Gjerkeš. 

Mag. Mojca Letnik, članica Uprave PV: »Še vedno nam največ pomenijo pristni odnosi, pohvala, zahvala, varnost in občutek 
pripadnosti.« (foto: Mrki)
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V prvih šestih mesecih letos smo 
premog pridobivali z dveh odkopov, z 
odkopa B k. –80 in odkopa E k. –80. 
Na odkopu B so se skozi navedeno 
obdobje (do junija) pojavljale nekatere 
težave. Večkrat je bilo treba povzemati 
odkopni transporter, uravnavati sekcije 
in zalagati zruške (predvsem na zadnji 
tretjini odkopa). Zaradi precej stare 
opreme na tem odkopu je bila več-
krat motena zanesljivost obratovanja. 
Večkrat je prišlo do utrga verige ter 
menjave žlebov na odkopnem in smer-
nem transporterju. Na srečo je odkop 
E, ki je s proizvodnjo končal na začetku 
junija, vseskozi dajal odlične rezultate. 
Od sredine junija do druge polovice 
avgusta smo premog pridobivali zgolj 
na odkopu B k. –80, ki je za razliko od 
prvih petih mesecev v nadaljevanju 
obratoval nekoliko bolj zanesljivo.

Proizvodnja premoga kar s 
treh odkopov hkrati
V Premogovniku Velenje se zaradi zahtevnih geomehanskih razmer tudi letos spopadamo s kar nekaj 
težavami pri pripravi novih odkopov, kar se odraža tudi pri proizvodnji premoga. Kljub temu je stanje v 
jami obvladljivo in ne predstavlja večje grožnje za izpolnitev letnega načrta. O tem, kakšna je bila pro-
izvodnja v prvih osmih mesecih, kakšno je stanje v jami in kakšni so proizvodni načrti do konca leta, 
smo se v začetku septembra pogovarjali z vodjo Proizvodnega področja in glavnim tehničnim vodjo 
Premogovnika Velenje mag. Bogdanom Makovškom.

Dobava premoga v TEŠ 
nemotena
Poraba premoga v Termoelektrarni 
Šoštanj je bila v prvi polovici leta 
manjša od naše proizvodnje, zato smo 
imeli na začetku julija na deponiji že 
skoraj 500.000 ton premoga. Nato so v 
TEŠ-u podobno kot julija lani porabili 
več kot 370.000 ton premoga, kar v 
energiji znaša več kot 4.000 TJ. Kljub 
temu je dobava premoga potekala ne-
moteno, saj je bila deponija oz. zaloga 
premoga dovolj velika. 

Težave pri pripravi novih 
odkopov
Po osnovnem načrtu smo predvideva-
li, da bo odkop CD2 začel z obrato-
vanjem konec aprila, vendar so pri 
njegovi pripravi nastale številne težave, 

zaradi katerih smo ga zagnali s precej-
šnjo zamudo. Pri pripravi odkopa D 
k. –80 je na začetku kazalo nekoliko 
bolje, a smo imeli v nadaljevanju nekaj 
težav pri izdelavi komore, nekaj je bilo 
tudi dodatnih del, pretesarb, menjav 
talnih lokov … Zaradi navedenega 
smo oba odkopa montirali hkrati, kar 
je bil zahteven logistični izziv.

Avgusta zagnali nova 
odkopa
12. avgusta smo zagnali odkop CD2, 
odkop D k. –80 pa 16. avgusta. V pr-
vem tednu odkopa še nista dajala pri-
čakovanih proizvodnih rezultatov, saj 
je bilo treba povzemati odkopni tran-
sporter. Želena proizvodnja je »stekla« 
šele proti koncu avgusta. Odkop D je 
začel dobro, a se zdaj (40 metrov od 
zagona) nahaja v območju prelomnic, 

foto: Miran Beškovnik
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zaradi katerih se pojavljajo deformaci-
je na odvozni progi. Upamo, da bomo 
z ustreznim in hitrim napredkom 
pravočasno prešli to območje in bomo 
kmalu spet normalno obratovali.

V prvih osmih mesecih 
presegli 2 milijona ton 
premoga
V prvih osmih mesecih smo iz jame 
Premogovnika Velenje pridobili 
2.030.000 ton premoga. V tem času 
je bila skoraj identična tudi poraba 
v Termoelektrarni Šoštanj, zato je 
bila deponija premoga konec avgusta 
enaka stanju z začetka leta in znaša 
dobrih 250.000 ton. Dosežena kurilna 
vrednost premoga je v tem obdobju 
znašala 11,57 GJ/tono, kar pomeni, 
da smo proizvedli 23.487 TJ energi-
je. Do izpolnitve letnega načrta, ki 
znaša 37.425 TJ, nam tako manjka še 
slabih 14.000 TJ, torej nekaj več, kot je 
predvideval letni načrt, vendar bomo 
primanjkljaj nadomestili v prihodnjih 
mesecih, saj imamo močno odkopno 
fronto. Tudi letni načrt za zadnjo 
tretjino leta je manjši od višine proi-
zvodnje, ki jo bo s to odkopno fronto 
možno doseči. Ocenjujemo, da bi pri 
podobni kurilni vrednosti premoga, 
kot smo jo dosegli v prvih osmih me-
secih, lahko izpolnili letošnji delovni 
načrt v energiji, za kar bo treba odko-
pati okoli 3.230.000 ton premoga.

Proizvodnja s treh 
odkopov hkrati
V jami Premogovnika Velenje v tem 
času delujejo trije odkopi. Odkopa B 
in D sta v jami Pesje, odkop CD2 pa je 
v centralnem delu jame Preloge. Veli-
ko truda smo vložili, da imajo vsi trije 
odkopi minimalno zadostno število 
ljudi. Zaradi tega smo morali nekaj 
zaposlenih na odkope prerazporediti 
iz drugih obratov. Pri tem je treba 
poudariti, da gre za začasen ukrep. 
Odkop B k. –80 je v zelo dobrem 
stanju in ima do konca proizvodnje 
še 75 metrov. Z obratovanjem bo po 
predvidevanjih končal sredi oktobra in 
bo v celotnem obdobju delovanja kljub 
nekaterim težavam dosegel zelo visoko 
proizvodnjo, ta bo znašala več kot 
2.100.000 ton. Tudi odkop CD2 je v 
dobrem stanju. Nekaj težav smo imeli 
ob zagonu. Te so se odražale predvsem 
zaradi likvidacije črpališča na k. –117 
in prečkanja niše baražnega vodnjaka. 

Na odkopu se pojavljajo tudi večji in 
manjši dotoki vode, kar je bilo priča-
kovano. Zaradi tega imamo dodatne 
težave na odvozni mehanizaciji, čemur 
posvečamo še posebno pozornost. 

V pripravi odkop C k. –80
Pripravljamo tudi odkop C k. –80, ki 
naj bi s proizvodnjo začel decembra. 
Tudi s tega odkopa letos predvi-
devamo 100.000 ton premoga, kar 
bi dodatno prispevalo k izpolnitvi 
letnega načrta proizvodnje premoga. 
Zaradi tega bomo decembra do konca 
pridobivanja premoga na odkopu D, ki 
naj bi končal s proizvodnjo konec tega 
oz. na začetku prihodnjega leta, imeli 
za kratek čas spet tri odkope.

30. avgusta smo dosegli proizvodnjo dveh milijonov ton premoga.

Od sredine oktobra dalje 
bomo premog pridobivali 
spet z dveh odkopov. V sep-
tembru ob izjemni odkopni 
fronti in brez nepredvide-
nih zastojev načrtujemo 
proizvodnjo premoga blizu 
400.000 ton. V oktobru, ko 
bo polovico meseca deloval 
še odkop B, bo proizvodnja 
okoli 270.000 ton, novem-
bra načrtujemo 240.000 ton 
in decembra še preostanek 
– kolikor bo potrebno za 
izpolnitev letnega načrta.

Pospešena dela na 
pripravskih deloviščih
Tudi na pripravskih deloviščih imamo 
nekaj težav, ki jih rešujemo sproti. V 
teh dneh (začetek septembra) pospe-
šeno pripravljamo odkop C k. –80, v 
polnem teku so aktivnosti za novi od-
kop E k. –95, začeli pa smo izdelovati 
tudi navezave za novi odkop A k. –95. 
Vse aktivnosti usmerjamo v pripravo 
odkopne fronte za prihodnje leto, v 
katerem naj bi večji del proizvodnje 
pridobili na odkopu C k. –80. Nekaj je 
načrtujemo še s preostankom odkopa 
CD2 ter z novim odkopom E k. –95, 
ki se mu bo ob koncu prihodnjega leta 
pridružil še odkop A k. –95. 
Na pripravskih deloviščih smo v prvih 
osmih mesecih načrtovali 4.764 me-
trov jamskih prog. Izdelali smo 3.527 
metrov prog in smo 25 odstotkov pod 
planom, predvsem zaradi tega, ker je 
bilo treba pretesariti veliko več prog, 
kot smo jih predvidevali v osnovnem 
načrtu. Osnovni načrt pretesarb je v 
tem obdobju znašal 560 metrov, izve-
dli pa smo jih kar 1.208 metrov. Tudi 
zato nekoliko zamujamo pri izdelavi 
in pripravi nove odkopne fronte ter 
izdelavi novih jamskih prog. Največ 
pretesarb smo imeli na glavni odvozni 
progi CD, ki smo jo morali nujno pre-
tesariti zaradi zagotavljanja zaneslji-
vosti obratovanja odvoza premoga z 
odkopa CD2.

Slobodan Mrkonjić
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Ventilator TURMAG tip GVhv 34-
1800 je enostopenjski aksialni venti-
lator vodoravne izvedbe s pokončnim 
betonskim difuzorjem. Rotor, čigar 
lopatice se nastavljajo med obratova-
njem, ima premer 3400 mm. Poganja 
ga elektromotor s 1800 kW in 745 
obrati na minuto.
V rotor V1 in V2 ventilatorja Ventila-
torske postaje Šoštanj je vpetih po 16 
lopatic. Z naklonom omenjenih lopa-
tic na rotorju ventilatorja reguliramo 
moč obratovanja, ki je namenjeno 
za depresijsko prezračevanje večjega 
dela jame PV.
Menjavo lopatic po izdanih varno-
stnih ukrepih so na ventilatorju V1 v 
času od 1. do 7. 8. opravili zaposleni v 
Skupini Premogovnik Velenje. Poleg 
lopatic so bili zamenjani tudi ležaji 
vpetja lopatic. Vsako lopatico je bilo 
treba pred vgradnjo strojno obdelati 
na vgradno dolžino glede na dovolje-

Menjava lopatic na 
ventilatorjih VP Šoštanj
Ventilatorska postaja Šoštanj je bila zgrajena leta 1986 in od takrat v njej izmenično obratujeta dva 
enaka tipa ventilatorjev. Na začetku sta obratovala z zmanjšano zmogljivostjo v odvisnosti od potreb 
v jami (manjše število lopatic), leta 1999 pa je bila opravljena avtomatizacija postaje, zato obratuje 
avtomatizirano brez prisotnosti strežnika. Zaradi obrabe in dotrajanosti smo avgusta letos na prvem 
ventilatorju zamenjali lopatice, na drugem pa bomo menjavo izvedli konec oktobra.

no zračnost med lopatico in ohišjem 
ventilatorja. Po vgradnji vseh lopatic 
je bilo treba izvesti še balansiranje 
rotorja z lopaticami, kar je opravila 
pooblaščena organizacija.
V času remonta ventilatorja V1 je 
obratoval zgolj ventilator V2, zato so 
morala biti vsa dela dosledno nadzo-
rovana. Zavedali so se pomembnosti 
ob morebitnem izpadu obratujočega 
ventilatorja.
Ob zagonu ventilatorja in njegovem 
mesečnem obratovanju na podlagi 

meritev pred menjavo lopatic in po 
njej so bili rezultati pozitivni.
Z menjavo smo dobili novo obrato-
valno točko ventilatorja, pri kateri je 
izkoristek ventilatorja boljši, ob tem 
pa je tudi manjša poraba električne 
energije.

Matej Skornšek

Del stare in obrabljene lopatice

Z menjavo lopatic smo dobili novo obratovalno točko ventilatorja, pri kateri je izkori-
stek ventilatorja boljši, ob tem pa je tudi manjša poraba električne energije.

Predvidena menjava lopatic 
na ventilatorju V2 bo konec 
oktobra 2016.
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Zaradi dotrajanosti grelcev smo 
kupili nove grelce, ki so namesto alu-
minijastih lamel in bakrenih registrov 
zasnovani drugače. Grelni register je 
vroče cinkan, okvir barvan z epokti-
tom, lamele na cevnem registru pa so 
jeklene in v večjem razmaku, kot so 
bile prejšnje.

Menjava grelnikov na 
ogrevalni postaji NOP
V času obratovanja ogrevalne postaje od leta 1986 so na aluminijastih grelcih toplote nastale mehan-
ske poškodbe in deformacije, ki jih ni bilo več mogoče sanirati. Posledica teh poškodb je zapiranje rež 
med lamelami grelca in s tem zmanjšanje količine pretoka zraka, ki prehaja skozi grelce, zaradi česar 
je bil izkoristek naprave močno zmanjšan.

Demontažo starih grelcev so maja 
letos izvedli zaposleni v Skupini Pre-
mogovnik Velenje, ob tem so pripra-
vili prostor za montažo novih grelcev, 
kar je opravil proizvajalec grelcev. 
Novi grelniki so zaradi jeklenih lamel, 
ki so v večjem razmaku, brez mehan-
skih poškodb in neoviranega pretoka 

zraka pripravljeni za novo ogrevalno 
sezono. Tako bo izkoristek ogreval-
ne postaje bistveno boljši, večji bo 
tudi prihranek toplotne energije, kar 
je tudi ekonomična upravičenost 
menjave.

Matej Skornšek 

Demontaža starih grelnikov ... ... in vgradnja novih
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Podjetje Gost je bilo podjetje z 
dolgoletno tradicijo na področju 
gostinske dejavnosti. O tem med 
drugim priča dejstvo, da so mnogo 
let skrbeli za organizirano prehrano 
zaposlenih v Skupini Premogov-
nik Velenje. Čeprav so se pri vseh 
svojih dejavnostih trudili združevati 
tradicijo in moderne pristope, je bila 
po petindvajsetih letih delovanja 
sprejeta odločitev, da njihove storitve 
prevzame nekdo drug. Izbrano je bilo 
podjetje Gorenje Gostinstvo, ki prav 
tako čuti pripadnost našemu okolju, 
sodelovanje med družbama pa je 
bilo že do zdaj dobro. Prevzemnik 
v Restavraciji Jezero, Gostilnici Pri 
knapu, Okrepčevalnici Arkada in 
Okrepčevalnici NOP bogati ponudbo 
z novimi idejami, novosti pa vklju-
čuje tudi v prehrano naših zaposle-
nih. Kakovost in pestrost kulinarike 
sta seveda še kako pomembni, zelo 

V minuli številki Rudarja smo že zapisali, da je dejavnost družbe Gost in zaposlene prevzelo Gorenje 
Gostinstvo. A s tem še zdaleč ni končan proces prestrukturiranja, saj je družbi v zadnjem času uspelo 
odprodati Center starejših Zimzelen, v teku pa so še drugi dogovori.

pomembno pa je tudi dejstvo, da so 
vsem zaposlenim v podjetju Gost leto 
dni od podpisa pogodbe v skladu z 
Zakonom o delovnih razmerjih Re-
publike Slovenije zagotovljene enake 
pravice, kot so jih imeli do zdaj. 

Z majhnimi koraki do 
želenih ciljev
Družba se zaveda, da je treba proces 
prestrukturiranja nadaljevati, saj 
to vodi v izboljšanje poslovanja. 
Aktivnosti tečejo že nekaj časa, ena 
zadnjih uspešnih je podpis pogodbe o 
prodaji Centra starejših zimzelen, ki 
je svoja vrata odprl pred sedmimi leti. 
Dom t. i. četrte generacije se nahaja v 
čudovitem naravnem okolju Doline 
meseca v Topolšici in nudi bivanje 
kar 157 stanovalcem v skupno 107 
sobah. Gre za dober medgeneracij-
ski projekt, saj povezuje aktivni del 
prebivalstva in stanovalce, ki v domu 

preživljajo tretje življenjsko obdobje. 
Z odprtjem Centra smo v času gospo-
darske krize odprli 70 novih delovnih 
mest, vsi zaposleni pa so svoje delo 
kljub njegovi prodaji obdržali. Center 
s pripadajočo opremo, koncesijo za 
izvajanje institucionalnega varstva 
in zaposlenimi od 1. avgusta dalje 
upravlja podjetje Deos, ki v Sloveniji 
že upravlja s sedmimi tovrstnimi 
centri. Pravijo, da je vedno pravi čas 
za nove začetke, zato bodo poslanstvo 
Zimzelena izvajali tudi v prihodnje.
Intenzivno se odvijajo tudi drugi po-
stopki, ki bodo pripomogli k odpro-
daji poslovno nepotrebnega premo-
ženja. Za Poslovni center šmartno 
ob Paki, ki se nahaja v tamkajšnjem 
trgovskem centru, je v pripravi pod-
pis pogodbe s potencialnim kupcem. 
Le-ta je urejen objekt, zgrajen leta 
2008, prepoznal kot novo poslovno 
priložnost.

foto: Matevž Lenarčič
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Vila Široko
kompleks vila široko, nekdanja 
Woschnaggova vila, ki je danes 
dvorna restavracija, je v postopku 
pridobivanja zavezujoče ponudbe. 
V stari meščanski hiši je v pritličju 
urejena prijetna restavracija v duhu 
preteklosti in zgodovine objekta. 
Posamezni elementi pohištva s starin-
skim pridihom in ustrezna dekora-
cija pričarajo občutek domačnosti 
in prijetnega počutja. V starinskem 
slogu so opremljene tudi štiri sobe v 
zgornjem nadstropju, ki so namenje-
ne predvsem poslovnemu turizmu. 
Edinstvena parkovna ureditev v 
okolici vile deluje pomirjujoče, veli-
častno, v večernih trenutkih roman-
tično in skrivnostno ter izžareva prav 
posebno toplino. Navedeno novemu 
lastniku ponuja neomejeno možnosti 
za nadaljnji razvoj kompleksa.

Družba PLP
Odprodajo poslovnega deleža v 
družbi PlP – Premogovnik Vele-
nje ima 26-odstotni delež – vodi 
izbrana finančna ustanova. Podjetje 
je bilo pred dvema desetletjema in 
pol ustanovljeno z namenom, da 
Premogovnik oskrbuje s potrebnimi 
lesnimi izdelki, saj je jamski les pri 
proizvodnji premoga nepogrešljiv in 
nenadomestljiv. Njihovi programi 
vključujejo jamske opaže, gradbeni 
in konstrukcijski les, pragove in pro-
izvodnjo lesne biomase. Prizadevajo 
si postati eno vodilnih lesnih podjetij 
v Sloveniji, kar je zanimivo tudi za 
mednarodna partnerstva. Stavijo na 
programe z višjo dodano vrednostjo, 
to jim omogočajo visokokakovostni 
izdelki, prilagodljivost, hitra odziv-
nost in jasna blagovna znamka.

Športni center Jezero
Odprodaja Športnega centra Jezero 
vključuje objekt Bela dvorana z 
dvema teniškima igriščema, bifejem, 
garderobami in fitnes studiem. V 
sklop kompleksa spadajo tudi devet 
zunanjih teniških igrišč, hiška z 
garderobami in kopalnicami, bistro, 
igrišča za košarko, nogomet in odboj-
ko na mivki, gostinski objekt ter pri-
padajoča zemljišča. Center se nahaja 
na atraktivni lokaciji ob Velenjskem 
jezeru in velja za enega najlepših 
športno-rekreativnih centrov pri nas. 
Ponuja obilo možnosti za različne 

dejavnosti, tudi v bližnji okolici, saj 
so v neposredni bližini še Avtokamp 
Jezero, počitniško naselje Kinta kunte 
ter urejene sprehajalne in kolesarske 
poti. Rezultat razpisa je zavezujoča 
ponudba.
Podrobnejše informacije o vseh raz-
pisih so objavljene na spletni strani 
Premogovnika Velenje, na naslovu 
www.rlv.si/si/1339.

V proces prestrukturiranja so vklju-
čene še nekatere druge nepremičnine, 
zemljišča ter družbe oz. deleži družb, 
zato vas bomo o predvidenih in izve-
denih aktivnostih na tem področju 
obveščali tudi v prihodnje. Socialna 
varnost zaposlenih bo pri odprodaji 
poslovno nepotrebnega premoženja 
še naprej glavno pogajalsko izhodišče.

Metka Marić

Plačevanje s karticami z 
dobroimetjem v obratih Gorenje 

Gostinstvo za prehrano zaposlenih 
v Skupini Premogovnik Velenje

Iz Gorenja Gostinstva obveščajo vse zaposlene v Skupini Premogovnik 
Velenje, da lahko kartice, na katerih imamo dobroimetje za prehrano 
med delom, uporabljamo tudi za plačevanje v poslovnih enotah Gore-
nja Gostinstva.

S karticami lahko plačujemo:

•	 v restavraciji hotela Paka: dnevna kosila; sobotna in nedeljska 
kosila; od 17. ure dalje vse jedi po naročilu z jedilnega lista;

•	 v kavarni in slaščičarni Hotela Paka: solatne jedi (solatni krožni-
ki); cele, predhodno naročene torte;

•	 v vili Herberstein: predhodno naročene menije ob praznovanju 
osebnega praznika, pogostitve ob upokojitvi ali ob praznovanju 
pomembnega dogodka v družini;

•	 v restavraciji jezero: dnevne malice in kosila; sobotna in nedeljska 
kosila; cele, predhodno naročene torte; pakirane kekse; od 16. ure 
dalje vse jedi po naročilu z jedilnega lista;

•	 v restavraciji dk: dnevne malice in kosila ter vse druge jedi po 
naročilu z jedilnega lista; sobotna kosila; cele, predhodno naročene 
torte, pakirane kekse ter tudi vse druge slaščičarske izdelke; 

•	 v okrepčevalnici arkada: dnevne malice in sobotna kosila in vse 
druge jedi po naročilu z jedilnega lista, razen slaščičarskih izdelkov;

•	 v gostilnici pri knapu: dnevne malice, sobotna in nedeljska kosila 
ter vse druge jedi po naročilu z jedilnega lista.

S karticami ni mogoče plačevati menijev za zaključene skupine, pijač 
in cateringa.
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Pri uporabi določb ZPIZ-2 v praksi 
so se pojavila številna vprašanja glede 
interpretacije v zakonu navedenih 
določb. Zaznane so bile nekatere 
nedoslednosti zakona, izpostavljena 
je bila problematika premalo zbranih 
sredstev za izplačevanje poklicne 
pokojnine, ni bilo učinkovitega nad-
zora nad plačevanjem prispevkov za 
poklicno zavarovanje in ni bil dovolj 
natančno določen postopek revizije 
delovnih mest poklicnega zavarova-
nja in določanja novih delovnih mest 

Ključne spremembe in dopolnitve 
poklicnega upokojevanja, ki 
jih prinaša ZPIZ-2B za nov 
pokojninski načrt po 1. 1. 2017
S sprejemom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (veljavnost od 1. 1. 2013) 
in potrjenim Pokojninskim načrtom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (uporablja se od 
30. 12. 2013) so bile uveljavljene korenite spremembe na področju poklicnega zavarovanja (obvezne-
ga dodatnega pokojninskega zavarovanja). 

poklicnega zavarovanja. 

 Sistem poklicnega zavarovanja je 
terjal prenovo, normativno zdaj to 
področje ureja Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2B), ki je začel veljati 1. janu-
arja 2016.

Novela zakona prinaša novosti na 
področju pokojninskega zavarovanja 
in neposredno vpliva tudi na pogo-
je upokojevanja. Navajamo nekaj 

ključnih sprememb, ki jih je prinesla 
novela zakona:
•	 Pogoji za poklicno upokojevanje 

so opredeljeni v 204. členu ZPIZ-
-2B:
zavarovanec-član pridobi pravico 
do poklicne pokojnine, ko njegova 
pokojninska doba skupaj z dodano 
dobo znaša 42 let in šest mesecev;
zavarovanec pridobi pravico do 
poklicne pokojnine, ko znaša nje-
gova pokojninska doba, skupaj z 
dodano dobo, najmanj 40 let in ko 

foto: Aleksander Kavčnik
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glede na skupino delovnega mesta 
doseže starost:

skupina starost
12/14 56 let
12/15 55 let
12/16 54 let
12/17 51 let in 6 mesecev  

(starost do 31. 12. 2019, 
po tem 53 let)

12/18 52 let

•	 Po novem se pri izračunu pogoja 
starosti iz prejšnjega odstavka 
upošteva zaokroženo tehtano 
povprečje starostnih mej, ki 
veljajo za del poklicnega zavaro-
vanja in zavarovalne dobe, ki se 
šteje s povečanjem. v izračun 
tehtanega povprečja starostnih 
mej se vključijo tudi obdobja, 
ko zavarovanec-član ni delal na 
delovnih mestih, na katerih je 
obvezna vključitev v poklicno 
zavarovanje in so všteta v njegovo 
skupno pokojninsko dobo. Za 
obdobja, ko zavarovanec-član ni 
delal na teh delovnih mestih, se 
za izračun tehtanega povprečja 
upošteva starost iz četrtega ali 
petega odstavka 27. člena ZPIZ-2. 
Natančna metodologija izračuna 

tehtanega povprečja se določi v 
pokojninskem načrtu poklicnega 
zavarovanja.

•	 Pomembna sprememba, je zviša-
nje najnižje poklicne pokojnine 
na višino starostne pokojnine, ki bi 
jo zavarovanec poklicnega zavaro-
vanja prejel v obveznem pokoj-
ninskem in invalidskem zavaro-
vanju za 40 let pokojninske dobe, 
povečane za sredstva prispevka za 
zdravstveno zavarovanje in stroške 
upravljavca sklada. 

•	 Na novo je limitirana najvišja 
poklicna pokojnina, ki doslej ni 
bila omejena, in sicer lahko poklic-
na pokojnina znaša največ višino 
starostne pokojnine odmerjene 
od najvišje pokojninske osnove, 
povečane za sredstva prispevka za 
zdravstveno zavarovanje in stroške 
upravljavca sklada. 

•	 Možnost enkratnega izplačila 
zbranih sredstev se omejuje 
do višine 5.000 evrov. Morebiti 
preostanek sredstev na osebnem 
računu zavarovanca-člana, ki ni 
bil uporabljen za izplačilo poklic-
ne pokojnine, se lahko porabi za 
plačilo prispevka za dokup pokoj-
ninske dobe oziroma se prenese v 
dodatno zavarovanje, kjer zava-

rovanec-član pridobi pravico do 
dodatne pokojnine. 

•	 Vzpostavljen bo sistem solidarno-
stnih rezerv. Namen vzpostavitve 
solidarnostnih rezerv je vzposta-
vitev ravnovesja med presežki in 
primanjkljaji na računih posame-
znih zavarovancev-članov. 

•	 Upravljavec sklada uskladi po-
kojninski načrt zavarovanja in 
izplačevanja poklicnih pokoj-
nin z novimi določbami v roku 
dvanajstih mesecev po uveljavitvi 
zakona ZPIZ-2B, to je do 31. 12. 
2016.  
Do začetka uporabe novega po-
kojninskega načrta se ne glede na 
določbe tega zakona uporabljajo 
določbe pokojninskih načrtov, ve-
ljavnih ob uveljavitvi tega zakona.

Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije sporoča, da 
od 1. 1. 2016 dalje ni več mogoče 
uveljavljati 20-odstotnega izplači-
la starostne pokojnine, če je v 40 
let pokojninske dobe prišteta tudi 
dodana doba, delavec pa je še vedno 
zaposlen.

Kadrovska služba  
Premogovnika Velenje

foto: Miran Beškovnik
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26. seja Skupščine 
Premogovnika Velenje
26. redne seje Skupščine Premogovnika Velenje v ponedeljek, 29. avgusta 2016, se je udeležilo 99,58 
odstotka delničarjev z glasovalno pravico.

Delničarji so se na seji Skupščine se-
znanili z revidiranim letnim poročilom 
družbe Premogovnik Velenje, revidira-
nim konsolidiranim letnim poročilom 
Skupine Premogovnik Velenje za leto 
2015, poročilom o odnosih do pove-
zanih družb ter preveritvi in potrditvi 
Nadzornega sveta glede navedenega. 
Podana je bila informacija o prejemkih 
članov Uprave in Nadzornega sveta za 
minulo poslovno leto. Ugotovljeno je 
bilo, da družba za leto 2015 ne izkazuje 
bilančnega dobička. 
Upravi družbe in Nadzornemu svetu 
je bila v skladu z 294. členom ZGD-
1 za poslovno leto 2015 podeljena 

razrešnica.
Skupščina družbe je za pooblaščeno 
revizijsko družbo za leto 2016 imeno-
vala družbo KPMG Slovenija, d. o. o.
Delničarji so se seznanili z odstopom 
člana Nadzornega sveta PV dr. Boštja-
na Markolija in za čas od 30. avgusta 
2016 do 10. julija 2019 na to mesto 
izvolili Uroša Podobnika.
Podani sta bili pisno poročilo glavnega 
delničarja o izključitvi manjšinskih 
delničarjev na podlagi 386. člena 
ZGD-1 oz. o predpostavkah za prenos 
delnic na glavnega delničarja in pri-
mernosti denarne odpravnine manj-

šinskim delničarjem, ki ga je pripravila 
družba HSE, ter poročilo revizorja o 
primernosti višine denarne odpravni-
ne ljubljanske revizijske družbe BDO 
Revizija, d. o. o., z dne 28. 6. 2016. 
Holding Slovenske elektrarne ima 
99,18-odstotni delež v osnovnem kapi-
talu družbe Premogovnik Velenje in je 
glavni delničar po določilih 2. odstavka 
384. člena ZGD-1, skladno s tem čle-
nom se vse navadne imenske kosovne 
delnice manjšinskih delničarjev z 
oznako RLVG prenesejo na glavnega 
delničarja, manjšinskih delničarjem pa 
se izplača denarna odpravnina v višini 
0,59 evra za posamezno delnico.

Informacije o načrtovanih 
aktivnostih KDD – 
Centralne klirinško 
depotne družbe ob ukinitvi 
registrskih računov
V zadnjem času se je večje število 
imetnikov delnic izdajatelja Pre-
mogovnik Velenje, d. d., z oznako 
RLVG obrnilo na Upravo Premo-
govnika Velenje z vprašanji glede 
možnosti prenosa delnic družbe. 
Nekateri delničarji ste prejeli tudi 
dopis ene od slovenskih borznopo-
sredniških družb (ILIRIKA) o uki-
nitvi registrskih računov pri KDD in 
odprtju trgovalnega računa.
Obveščamo vas, da bodo registrski 
računi v skladu z novim Zakonom 
o nematerializiranih vrednostnih 
papirjih, ZNVP-1, ukinjeni. Rok za 
ukinitev registrskih računov pravnih 
oseb se izteče 30. septembra 2016, za 
ukinitev registrskih računov posa-
meznikov pa 1. januarja 2017. 
Država imetnikom nalaga, da do 
konca leta 2016 bodisi opustite 

svoje vrednostne papirje bodisi pri 
borznoposredniški hiši ali banki 
odprete trgovalni račun.  
Če ne storite nič od tega, bodo vre-
dnostni papirji preneseni na račun 
pristojnega sodišča in bodo po petih 
letih postali last Republike Slovenije. 
Ko bodo vrednostni papirji že pre-
neseni na sodni depozit, bo dostop 
do njih zahteval dodatne stroške in 
izgubo časa. 
Imetniki registrskih računov boste 
od KDD prejeli aktualni izpis stanja 
vrednostnih papirjev na vašem 
računu. Hkrati vam bo KDD pisno 
posredoval podrobnejše informacije 
o nastalih spremembah ter možno-
stih ukrepanja.
Več o ukinitvi registrskih računov 
lahko preberete na www.kdd.si.

Prenos delnic 
manjšinskih delničarjev 
na glavnega delničarja
29. 8. 2016 je bila 26. redna seja 
skupščine delničarjev družbe, na 

kateri je bil sprejet sklep o prenosu 
delnic preostalih (manjšinskih) 
delničarjev na glavnega delničarja 
družbe, Holding Slovenske elektrar-
ne, d. o. o., Koprska ulica 92B, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: glavni 
delničar).
glavni delničar kot denarno 
odpravnino manjšinskim delni-
čarjem, katerih delnice se zaradi 
izključitve prenesejo na glavnega 
delničarja, ponuja 0,59 evra za 
vsako delnico z oznako rlvg.
Z vpisom sklepa skupščine o preno-
su delnic v sodni register vse delnice 
manjšinskih delničarjev preidejo na 
glavnega delničarja.
zaradi navedenega so vse ak-
tivnosti, povezane z zapiranjem 
registrskega računa in morebitne-
ga odpiranja trgovalnega računa, 
nesmiselne.  
O nadaljnjih aktivnostih, zlasti o 
izvedbi plačila za prenos delnic, vas 
bomo obveščali pravočasno.

Obvestilo imetnikom delnic

PODJETJE SMO LJUDJE
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Krvodajalci v Premogovni-
ku Velenje veljajo za ljudi 
z največjim posluhom za 
pomoč soljudem. Ob koncu 
avgusta je bilo v Skupini Pre-
mogovnik Velenje aktivnih 
829 krvodajalcev, ki svojo 
humanitarno noto nenehno 
izkazujejo, tudi letos, saj je 
bilo od januarja do avgusta 
že več kot 790 odvzemov krvi. 

Osrednja slovesnost ob častitljivem 
jubileju je bila julija letos v Cankar-
jevem domu v Ljubljani. Slovesnost 
ob prazniku so 7. septembra v Vili 
Bianca v Velenju pripravili tudi v 
Območnem združenju Rdečega križa 
Velenje, kjer so podelili kolektivna 
priznanja za humano in nesebično 
delo vsem krajevnim organizacijam 
Rdečega križa in aktivom v podjetjih. 
Ob tem so priznanja podelili tudi 
vsem trem občinam v Šaleški dolini 
za njihov neprecenljiv prispevek 
tovrstnim humanitarnim organiza-
cijam in gasilcem PGD Velenje, ki s 
poklicnim jedrom nudijo pomoč, ki 
jo v regiji še kako potrebujemo.
Aktiv Rdečega križa Premogovnik 
Velenje, ki je lani zaznamoval 40 let 
delovanja, je prejel priznanje za delo 
na področju krvodajalstva. »Tovrstno 
priznanje je zahvala vsem sodelavkam 
in sodelavcem, ki so z darovano krvjo 
marsikomu rešili življenje. Zavedamo 
se, da krvodajalstvo v našem 
kolektivu ne bi bilo tako uspešno brez 
vodstva, ki krvodajalstvo vseskozi 
podpira«, je dejala damjana kričej, 
ki že več kot petnajst let uspešno vodi 

Priznanje Aktivu Rdečega 
križa Premogovnik Velenje
Rdeči križ Slovenije letos zaznamuje 150-letnico delovanja. Znotraj krovne organizacije zelo uspešno 
deluje tudi Območno združenje Rdečega križa Velenje, ki deluje na območju treh občin – Mestne obči-
ne Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki – ter v večjih podjetjih v Šaleški dolini, med njimi 
tudi v našem.

Aktiv Rdečega križa PV.
Za krvodajalce z večjim številom 
odvzemov krvi, več kot 40-krat, 
Aktiv Rdečega križa PV že nekaj let 
organizira ekskurzijo kot nagrado za 
njihov prispevek. Ekskurzijo vedno 
združijo z obiskom ene od slovenskih 
bolnišnic in ji podarijo svojo kri. Le-
tos so v petek, 9. septembra, obiskali 
Splošno bolnišnico Izola.
Krvodajalstvo je le ena, a največja 

in najuspešnejša dejavnost Aktiva 
Rdečega križa v podjetju. Program 
njegovega dela zajema tudi pomoč 
bolnim članom, krajevnim organiza-
cijam RK in vključevanje v dejavnosti 
Območnega združenja RK Velenje. 
Pri svojih akcijah Aktiv sodeluje tudi 
z Upravo Premogovnika Velenje ter 
vodstvi povezanih družb in to sodelo-
vanje ocenjuje kot zelo dobro.

Slobodan Mrkonjić

Rdeči križ Slovenije je Aktivu Rdečega križa Premogovnika Velenje podelil priznanje 
za izjemne dosežke in dolgoletno pomoč pri ustvarjanju pogojev za uspešno delova-
nje Rdečega križa Slovenije in uresničevanju njegovega humanitarnega poslanstva.
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V zgodnjih jutranjih urah smo se iz 
avtobusnega postajališča NOP odpra-
vili na vsakoletno krvodajalsko akcijo, 
tokrat v Splošno bolnišnico Izola. Vso 
pot smo bili v pričakovanju, da nas 
na Primorskem čakata toplo sonce in 
veselo osebje transfuzijskega oddelka 
bolnišnice.
Kot je že v navadi, se te vsakoletne 
izredne krvodajalske akcije udeležimo 
krvodajalke in krvodajalci našega 
podjetja, ki smo kri darovali več kot 
40–krat.
V izolski bolnišnici smo bili naza-
dnje leta 2013, pravzaprav smo bili 
že v vseh slovenskih bolnišnicah, kjer 
imajo transfuzijske centre, že večkrat 
in povsod smo bili lepo sprejeti. Za 
letošnjo krvodajalsko akcijo v Izoli 
smo se odločili predvsem zato, ker v 
tej bolnišnici akcije izvajajo tudi ob 
petkih in jih ni treba posebej najavljati. 
Krvodajalska akcija je potekala po 

»Knapi« krvodajalci vedno 
dobrodošli v Izoli
Letos je bil 9. september namenjen vsakoletni humanitarni krvodajalski akciji Aktiva Rdečega križa 
Premogovnik Velenje, v okviru katere smo krvodajalci v Splošni bolnišnici Izola zopet dokazali, da soli-
darnost in humanost v našem podjetju še vedno živita. 

ustaljenem postopku. Odvzem vzorca 
krvi za pregled, pregled pri zdravnicah 
dr. Ireni Kramar in dr. Slavici Maver 
ter končni odvzemi krvi – tokrat jih 
je bilo 28. Zaradi manjšega števila 
udeležencev so bili odvzemi krvi dokaj 
hitro opravljeni. Seveda smo akcijo 
sklenili z okusno malico, s katero so 
nam postregli. Tako smo ponovno 
doživeli topel sprejem in vesele obraze 
zaposlenih v transfuzijskem oddelku.
V pogovoru z dr. Ireno Kramar, vodjo 
transfuzijskega oddelka, smo izve-
deli, da vsak odvzem šteje in je zelo 
dobrodošel, kajti še vedno je pomanj-
kanje krvi, ki se iz leta v leto povečuje. 
Vzrok pomankanja je predvsem v 
težkih boleznih in hudih poškodbah, 
pri zdravljenju katerih je potrebna 
velika količina krvi. Povedala je tudi, 
da je eden naših tokratnih krvoda-
jalcev že daroval kri bolniku, ki je bil 
pred kratkim hospitaliziran v njihovi 
bolnišnici. 

V veliko državah je potreba 
po krvi večja od zalog.
Krvodajalske organizacije se tako 
srečujejo z izzivom, kako zagotoviti 
zadostno količino kakovostne in 
varne krvi. Zadostnost pri oskrbi 
s krvjo lahko zagotovijo le redna 
darovanja prostovoljnih neplačanih 
krvodajalcev. Cilj svetovne zdravstve-
ne organizacije za vse države je, da 
v letu 2020 vso potrebno kri zagota-
vljajo prostovoljni neplačani krvoda-
jalci. Dandanes vso ali skorajda vso 
potrebno kri prostovoljni neplačani 
krvodajalci zagotavljajo le v 62 drža-
vah, medtem ko je 40 držav še vedno 
odvisnih od družinskih članov in celo 
plačanih krvodajalcev. 
V Sloveniji je od prve krvodajalske 
akcije do danes kri darovalo že skoraj 
trikrat več ljudi, kot je vseh prebivalk 
in prebivalcev Slovenije. Skoraj šest 
milijonov. Samo v zadnjih enain-

V tokratni krvodajalski akciji je kri v Splošni bolnišnici Izola darovalo 28 naših sodelavk in sodelavcev.
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dvajsetih letih, točneje od začetka 
leta 1994 do konca lanskega leta, je v 
Sloveniji kri darovalo več ljudi, kot je 
vseh prebivalcev Slovenije. 2.233.103 
krvodajalk in krvodajalcev je v 
tem času slovenskemu zdravstvene-
mu sistemu zagotavljalo nemoteno 
zdravljenje s krvjo. Povprečno več 
kot 110.000 letno ali 350 vsak dan. 
Kar Slovenijo uvršča med 62 držav 
na svetu, ki stoodstotno pokrivajo 
potrebe po krvi z anonimnim prosto-
voljnim krvodajalstvom.
Nadaljnja pot po slovenski obali nas 
je vodila na ogled galerije oz. vrta 
kaktusov pri družini Grašič, kjer nas 
je sprejela zelo simpatična Magda 
Grašič. Rok in Magda Grašič sta zna-
na gojitelja kaktusov iz Seče pri Luciji. 
Pred več kot štiridesetimi leti sta se 
tja preselila iz Preserij pri Radomljah 
in ustanovila prvo slovensko gojilnico 
kaktusov. Z leti je postala vrtnarija 
znana med ljubitelji kaktusov, saj so 
prav pri Roku in Magdi prve stike 
s kaktusi doživeli prvi slovenski 
zbiralci kaktusov. Vrtnarija je zaradi 
lepega nasada kaktusov postala tudi 
znana turistična točka. V zbirki naj 
bi bilo več kot 1.500 vrst kaktusov, 
med katerimi najstarejši presegajo 
starost 50 let, med njimi tudi 59-letni 
Echinocactus grusonii, ki je zagotovo 
največji grusonijev ježkar pri nas. 
Za kaktuse je skrbela in še vedno 
z veseljem skrbi Magda, Rok pa se 
je ukvarjal predvsem z vrtom in se 
v zadnjih letih zelo navdušil nad 
palmami. Tako v Grašičevem vrtu 
raste precej zanimivih vrst palm, 
med njimi tudi nekaj metrov visoka 
prezimna palma Jubaea chilensis. Rok 
Grašič je v letu 2007 umrl, zapustil 
veliko zbirko kaktusov in zelo urejen 
vrt z raznimi zanimivimi eksotičnimi 
rastlinami, Magda nadaljuje njuno 
poslanstvo sama. 
S spoznanjem, da smo dan preživeli 
koristno, smo se zopet odločili, da 
bomo tako nadaljevali tudi priho-
dnje leto, čeprav bolnišnice še nismo 
izbrali. V popoldanskih urah smo se 
polni lepih doživetij in vtisov počasi 
poslovili od naših lepih primorskih 
krajev in se odpravili proti domu, a 
smo na poti zaradi hude prometne 
nesreče obtičali v 15-kilometrski 
koloni. 
Takrat smo vsi pomislili, da je prav 
naša današnja darovana krvi morda 

nekomu rešila življenje. Po takšnih 
izkušnjah je resnično vredno v vrste 
krvodajalcev povabiti tudi naše mlade 
sodelavce, ki so zdravi in sposobni 
darovati kri pomoči potrebnim ne-
znanim ljudem. Knapovske generacije 
to počenjajo že desetletja in nikomur 
ni žal pomagati tudi na takšen način. 

Vsem, ki ste darovali kri v imenu 
Aktiva RK Premogovnik Velenje, 
Območnega združenja RK Velenje in 
vseh neznanih ljudi, ki bodo pre-
jeli vašo pomoč, iskrena hvala za 
neprecenljivo darilo, ki ga dajete, da 
življenje mnogih teče dalje.

Damjana Kričej

Nekaj utrinkov s krvodajalske akcije v Izoli
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Praksa dijakov v jami

Tega poligona danes ni več, zato vsi 
dijaki opravljajo prakso neposredno 
v povsem varnem delu jamskega 
okolja Premogovnika Velenje, pod 
nadzorom inštruktorjev. Inštruktorji 
so visoko usposobljeni starejši rudarji 
z veliko izkušnjami, ki poznajo jamo 
in jamske razmere in znajo delati 
z dijaki. Praksa poteka v majhnih 
skupinah, po tri do štiri dijake, pod 
nadzorom in vodenjem inštruktorja, 
ki mu dijaki rečejo mojster. Praksa 
je malo krajša od delovnika rudar-
jev, poteka pa tako dopoldan kot 
popoldan, torej izmensko. Dijaki 
imajo svojo garderobo, tako da so pri 
preoblačenju in umivanju ločeni od 
starejših rudarjev.

Praksa v jami je najlepši 
in najzanimivejši del 
izobraževanja.
Po mnenju dijakov je praksa v jami 
najlepši in najzanimivejši del njiho-

Poklica geostrojnik rudar in geotehnik smo v Rudarju že predstavili, oba zahtevata veliko praktične-
ga učenja rudarskih postopkov. Včasih je bil za potrebe prakse, na območju jame Škale, zgrajen učni 
poligon, na katerem so bile simulirane jamske razmere, vključno s stroji. Tu so se izobraževali dijaki, 
ki so bili premladi, da bi opravljali prakso v jami. 

vega izobraževanja. Poglejmo nekaj 
izjav, ki so jih nanizali dijaki četrtega 
letnika geotehniške smeri, nekateri so 
se podpisali, drugi pa so želeli ostati 
anonimni: 
•	 Najbolj	mi	je	na	praksi	všeč,	ker	je	

veliko	heca.	Všeč	mi	je	tudi,	ko	sem	
na	cikcak	partiji,	še	posebej,	ker	se	
naučim	veliko	novega.	Manj	všeč	
pa	mi	je,	ko	nas	nekateri	mojstri	
priganjajo	k	delu.	

•	 Na	praksi	mi	je	zelo	všeč	zanimivo	
in	razgibano	delo,	pri	katerem	se	
naučimo	veliko	novega,	ter	seveda	
odlična	knapovska	malica.	Meni	
osebno	je	praksa	veliko	bolj	všeč	
kot	redni	pouk,	saj	v	premogovniku	
opravimo	veliko	koristnega	dela.

•	 Všeč	mi	je,	ker	na	praksi	opravlja-
mo	različna	dela.	Imamo	v	redu	in-
štruktorje,	ki	se	znajo	tudi	zabavati.	
Slabša	lastnost	dela	v	jami	je	morda	
prah,	ki	je	včasih	zelo	nadležen,	
ampak	tudi	tega	se	čez	čas	privadiš.

•	 Na	praksi	mi	je	najbolj	všeč	to,	da	

se	inštruktorji	radi	zafrkavajo,	ne-
kateri	bolj,	drugi	pa	malo	manj.	Ni	
mi	všeč,	ker	se	je	zadnje	čase	malica	
poslabšala,	mi	je	pa	všeč,	ko	gremo	
prej	iz	jame.	Alen

•	 Najbolj	mi	je	všeč	delo	v	realnem	
okolju.	Inštruktorji	so	zelo	pod-
kovani	in	se	lahko	od	njih	veliko	
naučimo.	Jože

•	 Všeč	mi	je	delo,	ki	ga	opravljam.	
Delo	je	lažje,	saj	imamo	inštruktor-
je,	ki	nam	pomagajo.	

•	 Najboljši	je	čas	malice,	ko	skupaj	z	
inštruktorji	sedemo,	pomalicamo	
in	se	nato	pogovarjamo	in	smejimo	
njihovim	šalam.	

•	 Všeč	so	mi	delo	in	pogovori	z	
mojstri,	tudi	njihovi	vici.	Temnih	
in	zaprtih	prostorov	me	ni	strah.	
Najbolj	všeč	mi	je	malica.	Včasih	
raje	»zafugiram«,	kot	da	bi	pojedel	
malico.	Tilen

•	 Najprej	dobro	pomalicam,	potem	
pa	»začikam«.	Ko	se	učim	kakšnega	
novega	opravila,	se	o	tem	pogo-

PODJETJE SMO LJUDJE

foto: Miran Beškovnik
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varjam	z	mojstrom.	Neugodna	sta	
včasih	jamski	prah	in	morda	delo	
v	nekaterih	predelih	jame,	kjer	je	
vroče.	Davor

•	 Dobro	je,	da	imamo	prakso	na	
delovnem	mestu,	da	nas	tudi	
zaposleni	jemljejo	za	enakopravne,	
predvsem	pa,	da	ko	stopiš	noter	čez	
kapijo,	se	počutiš	kot	doma.	Vsi	te	
lepo	pozdravijo	in	vprašajo	kako	
in	kaj.	Pomagajo	nam,	če	se	kaj	
zalomi.	V	jami	smo	namreč	vsi	ka-
meradi,	vsi	se	dobro	razumemo	in	
se	včasih	tudi	»za..bavamo«,	ampak	
ko	se	dela,	se	pa	dela.	Kameradi	
delijo	življenjske	nasvete,	ki	nam	
vedno	pridejo	prav.	Kot	je	rekel	
Aristotel	–	veselje	pri	delu	ga	naredi	
perfektnega.	Srečno!	Rok	

In želje dijaka prvega 
letnika, ki še ni bil na praksi:
•	 Veselim	se	prakse	v	jami.	Najbolj	

se	veselim	dela	na	čelu	in	malice.	
Želim	izvedeti,	kakšen	je	delovnik	
knapa	v	jami.	Prakso	si	predsta-
vljam	tako,	da	mi	bodo	enkrat	po-
kazali,	kaj	moram	delati	in	potem	
bom	delal,	kot	mi	bo	naročeno.	
Jakob

Nekateri izrazi čisto 
knapovsko žargonski. Te pa 
pozna le tisti, ki je zraven!
Kaj je torej dijakom na praksi najbolj 
všeč – knapovska malica, povezanost 
s starejšimi rudarji mojstri, ki na njih 
prenašajo tako delovne kot življenjske 
izkušnje, razgibano delo, novitete, 
malo adrenalina v jamskih prostorih 
in seveda neformalnost pri delu kot 
nasprotje resnega teoretičnega pouka 

v šoli, učenje v resničnem okolju in 
občutek koristnosti. Ne moremo pa 
mimo hvale, ki so je deležni inštruk-
torji – mojstri v vseh ozirih, tako 
delovnih kot človeških, kar na mlade 
dijake vpliva izjemno dobro in očeto-
vsko. Tako se lahko najbolj približajo 
prihodnjemu kolektivu, saj jih rudarji 
sprejmejo medse praktično že pred 
skokom čez kožo.

doc. dr. Boris Salobir

Glavni organizatorji dogodka so bili 
Ivan Grobelnik, mag. Anton Planinc 
in dr. Jože Hribar. Vodja ekipe iz 
Premogovnika Velenje je bil Franc 
Krištof, praporščak pa Franc Godec. 
Na prireditvi, ki se je zaradi izjemnega 
zanimanja vsako leto udeleži veliko 
število ljudi, so v rudarski stan sprejeli 
novince – upokojene rudarje. Cere-
monial je vodil mag. Anton Planinc.
Četo je sestavljalo več kot 50 unifor-
miranih rudarjev, ki so v prijetnem 
druženju obujali spomine na nekdanje 
delovne razmere. Upokojeni rudarji so 
si obljubili, da se ob letu znova srečajo 
in da s tradicijo praznovanja dneva 
rudarjev v teh nekdanjih rudarskih 
krajih ne bodo nikoli prenehali.

Slobodan Mrkonjić

Rudarska tradicija gre naprej
V Zabukovici so v nedeljo, 3. julija, tamkajšnji upokojeni rudarji s tradicionalnim praznovanjem 
zaznamovali rudarski praznik. Srečanja se je udeležilo tudi nekaj upokojenih delavcev Premogov-
nika Velenje, ki so s svojimi stanovskimi kolegi obujali spomine na delovna leta.

foto: Miran Beškovnik
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Štefan Miheljak
»Ni nerešljivih težav, obstajajo le različne poti do rešitev.«
Zvest, skromen in pošten. To so lastnosti, s katerimi bi lahko opisali sodelavca Štefana Miheljaka, ki je 
svojo poklicno pot v Premogovniku Velenje začel leta 1982 in jo zdaj po štiriintridesetih letih uspešno 
končuje. Kot strojnik je imel vseskozi opravka z različnimi stroji in napravami, ki jih v Premogovniku 
Velenje ne manjka. Že vrsto let je poslovodja vzdrževanja strojev in naprav v obratu OUTN, kjer je 
odgovoren za delovanje različnih prevažalnih naprav. Kljub vsakodnevnim službenim obveznostim, ki 
jih v vseh letih ni bilo malo, je vedno našel čas za svojo družino, na katero je zelo ponosen.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Kakšnih posebnih spominov ne 
hranim. Otroška leta sem preživel v 
skromnem okolju in ob trdi vzgoji. 
Kljub temu imam lepe spomine na 
brezskrbno otroštvo in čase, ko smo 
imeli vsi otroci skoraj enake možnosti 
za začetek samostojnega življenja.

 kakšen učenec ste bili?
Bil sem dober učenec. Ker so starši 
želeli, da smo otroci čimprej pri »svo-
jem kruhu«, sem se takoj po srednji 
šoli zaposlil v Premogovniku Velenje, 
kjer so mi leta 2003 ponudili možnost 
dodatnega izobraževanja. Ponuje-

no sem z veseljem sprejel in sem v 
rednem roku končal študij strojništva 
na Tehniški fakulteti v Mariboru. 
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Morda bo slišati smešno, želel sem 
biti krojač. Navdih po ustvarjalnosti 
sem dobil pri krojaču, ki mi je sešil 
obleko za prvo obhajilo.

 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku 
Velenje v obratu OUTN (nekoč obrat 
Klasirnica), kjer sem najprej delal kot 
strežnik in kasneje kot vzdrževalec 
prevažalnih naprav, kompresorjev, 
lokomotiv za talni transport zunaj 

jame, ventilatorjev, črpalk za vodo 
in  transportnih naprav glavnega 
izvoza Pesje s Klasirnico in drobilnico 
premoga. Poslovno kariero končujem 
kot poslovodja vzdrževanja omenje-
nih objektov in naprav.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje, ki je 
družbeno odgovorno do svojih zapo-
slenih, lokalne skupnosti in okolja, v 
katerem deluje. Delo v njem je razno-
liko in pestro, zato se najde zaposli-
tev skorajda za vse profile poklicev. 
Zaradi zdajšnjega položaja in tržnih 
zahtev moramo v podjetju opraviti 
določene reorganizacijske spremem-
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be, ki za zaposlene, žal, niso vedno ugodne. Kljub temu 
verjamem, da se bo trenutna kriza z nekoliko posluha tako 
na državni ravni kot tudi v podjetju kmalu uredila.

 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Moje delo je zelo odgovorno. S sodelavci moramo vsak 
dan po jašku varno prepeljati okoli devetsto rudarjev. Ob 
tem skrbimo tudi za ventilatorje za prezračevanje jamskih 
prostorov, s katerimi jamskim deloviščem zagotavljamo 
svež komprimirani zrak. Na površje transportiramo ves 
odkopani rovni premog, ki ga v objektu Klasirnica pripra-
vimo za našega kupca – Termoelektrarno Šoštanj. Dela je 
res veliko, zato vsako jutro, ko se peljem na delo, v mislih 
premlevam, kaj in kako bo treba narediti, da bo obratoval-
na zanesljivost strojev in naprav čim boljša. 

 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko najbolj 
zanesete?
Najprej se zanesem nase, potem na svoje sodelavce, saj je 
medsebojno zaupanje pri našem delu ključnega pomena. 
Kakršnakoli napačna odločitev bi lahko povzročila kata-
strofalne posledice, zato sem se pred ključnimi posegi ve-
dno posvetoval s sodelavci – končno odločitev sem sprejel 
šele po opravljeni analizi predlogov. Tudi arabski pregovor 
pravi: »Raje vprašaj izkušenega kot učenega.«

 kaj najraje počnete v prostem času?
Rad se družim s prijatelji, smučam, kolesarim, veliko se 
ukvarjam tudi s pohodništvom.  Že štiri leta se trudim 
tudi s čebelami – ja, zanimive so te naše čebelice ... Včasih 
tudi malo polenarim. Če se delo na manjšem posestvu in 
okrog hiše šteje kot prosti čas, potem se v prostem času 
ukvarjam tudi s tem.

 kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Največ mi pomeni moja družina, na katero sem zelo 
ponosen. Sinova sta se po končanem izobraževanju že 
zaposlila. Uspešen koordinator med tremi moškimi je 
seveda moja žena.

 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Nisem sanjač, a bi vendarle živel nekje ob morju.

 v kateri kulturni ali športni ustanovi vas lahko naj-
večkrat srečamo?
Srečate me lahko v kulturnih dvoranah na kakšni kultur-
ni prireditvi, redno obiskujem tudi koncerte Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje. Pozimi sem veliko v 
telovadnici, v drugih letnih časih pa na čudovitih pobočjih 
sloveskih hribov in gora.

 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Zvestoba, skromnost in poštenost.

 kaj bi spremenili pri sebi?
Ne znam reči ne.

 katero načelo vas spremlja skozi življenje?
Imam dve načeli. Prvo je življenjsko, ki pravi »Ne stori 
nekomu nečesa, česar ne želiš, da se zgodi tebi«, drugo pa 
je delovno: »Ni nerešljivih težav, obstajajo le različne poti 
do rešitev.«

Slobodan Mrkonjić

Štefan z ženo Dragico ter sinovoma Mihom in Maticem

V objemu gora

S sodelavci
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Z znanjem in izkušnjami 
odpravljamo težave
Družba HTZ Velenje s podjetjem Gorenje sodeluje že vrsto let, saj zaposlenim v proizvodnji Go-
renja v Velenju s pitniki AquaVallis™ zagotavljamo neoporečno pitno vodo. Na podlagi uspešnega 
sodelovanja so nas iz Gorenja povabili k reševanju težav, ki jih imajo z mikroorganizmi v cevovodu 
napeljave na liniji končnega funkcijskega preizkušanja pralnih strojev. 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Težava se je namreč pojavila potem, 
ko so večjo serijo pralnih strojev 
dostavili svetovno znanemu proi-
zvajalcu gospodinjskih aparatov, ta 
pa je zahteval analizo vode, s katero 
izvajajo testiranje.
Hitri indikacijski testi, ki smo jih na 
terenu opravili strokovnjaki HTZ, so 
pokazali, da je v cevovodu prisotno 
večje število mikroorganizmov, kar 
so potrdili tudi laboratorijski testi 
Nacionalnega laboratorija za okolje in 
hrano v Celju.
Ko smo ugotovili odsek cevovoda, 
kjer so se težave pojavile, smo predla-
gali dezinfekcijo tega dela s klorovim 
šokom in izpiranjem. Zaradi narave 
dela v Gorenju in zahtevnosti tehno-
loškega postopka smo dezinfekcijo 
opravili v nedeljo, ko ne poteka redno 
triizmensko delo.

Dezinfekcijo smo izvajali s posebej 
pripravljenimi priključki, saj smo 
morali simulirati priključene pralne 
stroje, ob tem pa smo neprestano 
izvajali meritev koncentracije dez-
infekcijskega sredstva v sistemu. Po 

opravljeni dezinfekciji smo z merilni-
ki ugotovili, da smo težavo uspešno 
odpravili. Na linji pralnih strojev smo 
namestili tudi filtre AquaVallis™, ki 
zagotavljajo neoporečno vodo.

Matej Vošnjak

Vgrajeni filtri AquaVallis™ na liniji za testiranje

Meritve med potekom dezinfekcije
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Ob vstopu v objekt se obiskovalec v 
vhodni avli sreča s horizontalnim in 
vertikalnim vetrovnikom. Vetrov-
nika sta namenjena tako športnikom 
kot turistom. Ob hitrosti zraka do 
250 kilometrov na uro lahko padalci 
trenirajo figure, skakalci optimalno 
držo ob vetru, turisti pa zgolj uživajo 
in sproščajo svoj adrenalin.

HTZ skočil v Planico
Dolina pod Poncami z odprtjem Nordijskega centra Planica ni več le središče narodnega veselja ob 
uspehih skakalcev, temveč je edinstveni kompleks, kakršnega ni nikjer na svetu.

Lani smo za Planico izdelali okoli 50 
športnih kombinezonov (moških, 
ženskih in otroških) za turiste oz. 
obiskovalce vetrovnika, letos pa smo 
se z direktorjem Zavoda za šport 
Planica, Jelkom Grosom, dogovorili 
za nadaljnje sodelovanje in izdelavo 
športnih kombinezonov Cascade 
pro, s katerimi bodo opremljeni vsi 
inštruktorji letenja v tem centru.
Model športnih kombinezonov smo 
grafično zasnovali in oblikovali v 
želenih barvah ter mu dodali vse 
potrebne napise in logotipe. Ob zado-
voljstvu in potrditvi s strani naročni-
ka smo začeli s pripravo konstrukcije 
krojev za vsakega posameznika.
Omenjeni športni kombinezoni so z 
napredno tehnologijo izdelani iz ka-
kovostnih, skrbno izbranih materia-
lov, ki nudijo uporabniku kar največje 

udobje in funkcionalnost. Sestavljeni 
so iz treh različnih materialov, ki 
dajejo oblačilu na mestih, kjer je po-
trebna prožnost, visoko trpežnost in 
predvsem udobnost. Izdelava krojev 
in šivanje zahtevata veliko natančne-
ga dela in potrpežljivosti, saj se mora 
kombinezon povsem prilegati telesu 
in hkrati nuditi udobje. Ergonomska 
oblikovanost oblačila naj bi posame-
zniku omogočala nemoteno gibanje 
in prožnost v zraku.
Veseli smo uspešnega sodelovanja s 
planiškim centrom in ponosni na svoj 
prispevek h kakovostnemu delu vseh, 
ki bodo v vetrovniku pomagali našim 
zlatim orlom do želenih dolžin, našim 
pogumnim padalcem do izpiljenih 
oblik v zraku, vsem obiskovalcem pa 
preživeti nekaj nepozabnih trenutkov 
v Planici.

Mateja Sovič

Del skupine planiških inštruktorjev pri pomerjanju kombinezonov Cascade Pro, ki jih proizvajamo v podjetju HTZ.

Svoj prispevek k moderne-
mu nordijskemu centru v 
Planici je z lastno kolekcijo 
športnih kombinezonov z 
blagovno znamko Cascade 
dalo tudi podjetje HTZ 
– Proizvodnja zaščitnih 
sredstev. 
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Delati smo začeli takoj po podpisu 
pogodbe. Ob tem smo se srečali s 
povsem novimi izzivi in opravili, za 
katera smo morali priskrbeti ustrezno 
mehanizacijo ter primerno usposo-
bljen kader. Omenjena dela predsta-
vljajo izjemno velik obseg, saj je v 
treba v okviru enega leta opraviti 291 
hektarov strojne košnje z mulčenjem, 
51 hektarov ročne košnje z grablja-
njem in odvozom na deponijo, 17,2 
hektara dognojevanja in dosejeva-
nja, 4 hektare odstranitve podrasti, 
3 hektare škropljenja z obvodnemu 
življenju nevarnim herbicidom, 1,6 
hektara odstranjevanja plevela na 
ploščah odvodnih kanalov in 1,3 hek-
tara odstranjevanja ambrozije.
Dela izvajamo na različnih lokacijah 
hkrati. Nemoten in optimalen potek 

RGP uspešno končal prvo košnjo na 
območju največjih hidroenergetskih 
objektov v Sloveniji
Julija letos je družba RGP z Dravskimi elektrarnami podpisala petletno pogodbo za košnjo brežin, 
zatiranje in odstranjevanje podrastja na brežinah ter odstranitev vegetacije na objektih vseh elek-
trarn na reki Dravi. Obseg del je razdeljen v več sklopov, ki se nanašajo na izvedbo del na posa-
meznih hidroelektrarnah celotne verige dravskih elektrarn. Tako izvajamo košnjo od Dravograda 
do Ptuja.

del zagotavlja ekipa 10 do 15 ustrezno 
usposobljenih ljudi, ki imajo opravlje-
na usposabljanja in izpite s področja 
težke gradbene mehanizacije, za 
delo s traktorji, delo ob vodi ter za 
pravilno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev.
V okviru strojnega dela ima družba 
RGP bager z ročico dolžine 14 metrov 
opremljen z mulčerjem ter traktorsko 

floto Massey Ferguson, John Deere 
in Zetor, ki so opremljeni z mulčerji 
dolžine 7,5 metra, 6 metrov, 4,5 metra 
ter čelnim in zadnjim odmičnim 
mulčerjem. Pri ročni košnji upora-
bljamo motorne kosilnice z nitko 
znamk Stihl in Makita.

Tadej Vodušek in 
Miran Hudournik

V RGP kosijo brežine, zatirajo in odstranjujejo podrast na njih ter odstranjujejo 
vegatcijo na objektih vseh elektrarn na reki Dravi.
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oddaMo v najeM:
•	 garažne bokse na Kraigherjevi 4 v Velenju,  

mesečni najem od 45 €;
•	 stanovanja v Velenju, po ugodnih cenah  

(na Čufarjevi cesti 2, Šlandrovi cesti 10,  
Šaleški cesti 20 in Kidričevi cesti 57a).

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:
•	 gradbeni inženiring (pro-

jektiranje, koordiniranje med 
izvajalci projektne dokumen-
tacije,  pridobivanje gradbenih 
dovoljenj);

•	 strokovni gradbeni nadzor za vse 
vrste objektov; 

•	 ekološki inženiring (priprava pro-
gramov meritev in izvajanje meritev, 
priprava dokumentacije za pridobivanje 
okoljevarstvenih dovoljenj, prepoznavanje 
okoljskih vplivov in predlogi reševanja prob-
lematike, priprava dokumentov ravnanja z 
odpadki, priprava varnostnih načrtov in načrtov 
ravnanja z nevarnimi tekočinami, pomoč pri uva-
janju ISO standardov 9001, 14001, OHSAS 18001).

Več informacij:
Valentina Čoklc, telefon: 03 899 6239
e-pošta: tina.coklc@pvinvest.si

U r e j a n j e  o k o l j a
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Umetnik na delu v podzemlju
Nekoč je v globinah podzemlja velenjskega Premogovnika ustvarjal pesnik Anton Aškerc, saj je 
tam našel mir in navdih. Tam je po več kot sto letih svoj navdih za poezijo našel tudi sodobni 
umetnik Ivan Dobnik. Meni, da misli na zgodovino odpirajo domišljijo, ki ni samo svet preteklosti, 
ampak našega življenja in smisla sploh.

»Globočje in globočje, dol v prepad … 
Bojiš-li vožnje se pod zemljo čudne, 
ko peljal bi v vodnjak se, bratec moj 
…« so besede Antona Aškerca, ki je 
danes »vodnik« po slikovitih podze-
mnih rovih Muzeja premogovništva 
Slovenije in pripoveduje zgodovino 
Premogovnika Velenje. Ideja, da bi 
zamisel Aškerca, da piše v miru in 
samoti podzemlja, ponovno obudili, 
je že nekaj časa tlela pri vodji Mu-
zeja stojanu špeglu: »V jamskem 
delu muzeja obiskovalce pričaka 
pesnik Anton Aškerc, da jih s svojo 
zgodbo uvede v premogovniško delo 
in življenje. V času bivanja v našem 
okolju je imel dovoljenja za prevoze 
v jamo, da je lahko opazoval rudarje 
pri delu, ob tem pa je pod zemljo pisal 
tudi pesmi. Glede na zgodovinsko 
posebnost te zgodbe s pesnikom smo 

Ideje umetnikov 160 m pod zemeljskim površjem so se kresale že pred več kot sto leti, krešejo se še danes. (foto: Metka Marić)

videli priložnost, da zgodbo pono-
vimo v zdajšnjem času s sodobnimi 
pesniki. Tako dobijo avtorji priložnost 
ustvarjati v posebnem podzemnem 
prostoru. Povabili bomo več avtorjev, 
da naredijo kakšen »šiht« pod zemljo, 
doživijo našo predstavitev premo-
govniške zgodbe, ki jo bodo lahko  
nadgradili s svojimi zgodbami. Avtorje 
bomo predstavili na posebni tabli 
s fotografijo ob pisanju in pesmijo, 
ustvarjeno pod zemljo, table pa bodo 
nameščene v nekdanjem črpališču v 
muzeju. Posebnost bo tudi, da bodo 
pisali na starih tipkarskih strojih. 
Omenjene dejavnosti nudijo tudi 
pozitivno promocijo premogovniške 
dejavnosti v povezavi z kulturo.« 
Koncept je zagotovo odličen, saj ponu-
ja prostor in okvirje za ustvarjanje.

Orfej v podzemlju in 
Pegazom neba
Špegel je k sodelovanju povabil 
svojega prijatelja iz umetniških 
krogov – pesnika, prevajalca, eseji-
sta in urednika Ivana dobnika: »Pri 
poeziji je zanimivo to, da se ideje med 
nami intenzivno oplajajo. Stojanova 
ideja se mi je zdela tako pomembna, 
da sem se odločil, da se spustim v ru-
dnik in začnem s pisanjem. Tovrstno 
pisanje me spominja na Orfeja, ki je 
v podzemlje odšel iskat Evridiko. To 
simbolno dejanje je podobno odha-
janju v rudnik z razliko, da rudarji 
odkopavajo premog in ga prenašajo 
na svetlo, Orfej pa odhaja v podze-
mlje iskat nekaj, kar je pozabljeno, iz-
gubljeno. Veličastna ideja iskanja pod 
zemljo, pod svetovi, ki so zakopani, 
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Ivan Dobnik – Orfej v podzemlju

Preteklost in sedanjost združeni v umetniškem ustvarjanju. (foto: Stojan Špegel)

pozabljeni in so stvar preteklosti. Gre 
za nasprotja med svetlobo, temo in 
celotnim vesoljem.« To razmišljanje 
je prvi dan njegovega ustvarjanja 
160 metrov pod zemljo razlog, da je 
luč sveta ugledala pesnitev Orfej v 
podzemlju.
Ideja za drugo stvaritev z naslovom 
Pegazom neba se je spletla pri ogledu 
muzeja. V premogovniku so v prete-
klosti za pomoč pri delu imeli konje 
in Dobnika je zgodba o njih tako 
pretresla, da je spesnil pesem o njih: 
»Konji so Pegazi, simboli pesništva in 
poezije.«

Iz vesolja se pretakajo 
posebne energije
Dobnik je prepričan, da smo vsa bitja 
povezana med seboj, da smo preple-
tena kot en organizem: »Skozi nas ne-
nehno valovi vesolje in z njim mi. Če 
se mu upiramo, to ni dobro. Sam sem 
svoje ideje za ustvarjanje začel črpati 
iz narave. Odraščal sem na kmetiji, z 
delom nisem bil nikoli obremenjen, 
živel sem tudi v različnih mestih, bral 
sem veliko knjig. To ti da pečat, ki ga 
šele zdaj skušam razumeti.« Dodal je, 
da si ljudje omejitve postavljamo zato, 
da se počutimo varne: »Zdaj nastaja 
teorija o mnogih vesoljih – vesolje ni 
omejeno. To so za pesnika magične 
avanture.«
Tovrstna izkušnja, pisanje globo-
ko pod zemljo, je prva v njegovem 
ustvarjanju. Vtisi ustvarjanja pa 
so povsem drugačni od tistih tam 
zgoraj: »Dejstvo, da si pod zemljo, in 
razmišljanja – ne samo o rudarjih, 
predvsem o preteklosti – odpirajo 
domišljijo. Domišljijo, ki ni samo svet 
te preteklosti, ampak našega življenja 
in smisla sploh. Ni enako, kot če si v 
običajnem ambientu, običajnem za 
človeka. Globina, 160 m pod zemljo, 
daje poseben vtis.«

Metka Marić
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Odlično, prijetno in vroče
Odlična organizacija, prijetno druženje in visoke temperature so zaznamovali 48. Srečanje gasil-
skih enot rudnikov in energetikov Slovenije (GERES). Organizacija takšnega dogodka za vsakogar 
predstavlja velik zalogaj, toda gasilci Premogovnika Velenje so ji bili brez težav kos. Nič niso pre-
pustili naključju, zato je 25. junija na Mestnem stadionu Velenje vse potekalo tako, kot mora.

GERES v slovenskem gasil-
stvu predstavlja svojevrstno 
posebnost. Tovrstna sreča-
nja so najprej organizirale 
gasilske enote slovenskih 
rudnikov, pozneje se jim 
je pridružil še preostali 
del energetike. Čeprav so 
številni rudniki prenehali z 
delovanjem, tradicija ostaja. 
Na srečanjih zdaj sodelujejo 
gasilska društva, ki delujejo 
kljub zaprtju rudnikov, ter 
prostovoljna industrijska 
društva, kot je PIGD Premo-
govnik Velenje.

Gostitelj tokratnega srečanja GERES 
je bilo v sodelovanju z Gasilsko zvezo 
Šaleške doline in Mestno občino 
Velenje Prostovoljno industrijsko 
gasilsko društvo Premogovnika 
Velenje (PIGD PV). Tekmovanje 
je bilo vroče, tudi zaradi izjemno 
visokih temperatur, ki smo jih gasilke 
in gasilci zaradi predpisanih oblačil 
in opreme še toliko bolj občutili. 
Pomerilo se je dvajset ekip iz enajstih 
društev, med njimi vse štiri desetine 
našega društva.

Ponosni na prehojeno pot
Srečanje je odprl predsednik Uprave 
Premogovnika velenje mag. ludvik 
golob. 
»Več kot osem desetletij ni kratka 
doba za prostovoljno industrijsko 
društvo, ki predstavlja pomemben 
člen gasilstva na Slovenskem. Društvo, 
ki kljub vsej sodobni tehnologiji na 
prvem mestu še vedno potrebuje ljudi, 
ki v odločilnih trenutkih, ko bo treba 
priskočiti na pomoč, ne bodo pomi-
šljali in bodo ob pravem času vedno 
na pravem mestu«, je o našem društvu 

Mestni stadion Velenje so 25. junija preplavili gasilci, ki so se pomerili na tekmovanju GERES. (foto: Krištof Gajšek)

povedal vodja Proizvodnega podro-
čja in glavni tehnični vodja Premo-
govnika mag. bogdan Makovšek. 
Dodal je še, da lahko na prehojeno pot 
gledajo s ponosom, saj svoje znanje 
prenašajo iz roda v rod: »Ohranjajte 
in negujte to tradicijo, pripadnost 
gasilstvu, kajti s tem dajete nam vsem 
vedeti, da kljub naglici in vse bolj 
kapitalistično usmerjenemu svetu med 
nami še vedno živijo vrednote, ki jih 
cenimo tudi mi, rudarji – tovarištvo, 
požrtvovalnost, pripravljenost 
priskočiti na pomoč.«
Predsednik PIgd Pv in predsednik 
organizacijskega odbora geres si-
mon dobaj je izrazil veselje in ponos, 
da s tradicijo srečanja GERES v tem 
letu nadaljujemo v Velenju, saj s tem 
dokazujemo »da znamo gasilci stopiti 
skupaj na vseh področjih,  naj gre za 
tekmovanja, srečanja in seveda pred-
vsem takrat, ko nas potrebujejo ljudje. 
To je dokaz, da spoštujemo tradicijo 
naših predhodnikov in da bomo z njo 
tudi nadaljevali.« V Velenju smo bili 
organizatorji že petih tovrstnih srečanj 
društev, v katera so se združili gasilci 

v industrijskih krajih, kjer sta potekala 
rudarjenje in pridobivanje električne 
energije. »Društvo ima zadane cilje, 
ki od članov zahtevajo smelost in 
odgovornost, z željo, da tako tradicijo 
gasilstva kot tudi srečanja GERES 
ohranimo tudi v prihodnjih desetle-
tjih«, je še dodal Dobaj.
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Ministrica RS za obrambo Andreja Katič je desetarki ženske desetine PIGD PV 
podelila prehodni pokal. (foto: Krištof Gajšek)

Trikrat hura za prvo, tretje, četrto in peto mesto. (foto: Krištof Gajšek)

Prisotne je pozdravil še član 
poveljstva gasilske zveze slovenije 
za celjsko regijo bojan Hrepevnik.

Prvi, tretji, četrti in peti
Po končanem tekmovanju se nam je 
pridružila ministrica republike slo-
venije za obrambo andreja katič, 
ki se je vsem prisotnim zahvalila za 
nesebično delo in njihov prispevek na 
področju zaščite in varnosti.
Srečanje je namenjeno tekmovanju. 
To, kar resnično šteje, niso rezultati, 
ampak medsebojno sodelovanje. Vse 
tekmovalne ekipe so dosegle dobre 
rezultate in potrdile dosedanje pri-
zadevno delo. Ekipe našega društva 

so bile zelo uspešne, in sicer: članice 
desetine B smo osvojile prvo mesto 
in s tem prehodni pokal, člani 
desetine b so dosegli tretje mesto, 
starejši gasilci četrto in člani deseti-
ne a peto mesto.
Poveljnik društva boris špeh je po 
dogodku povedal: »Ko sta bila za 
nami tekmovanje ter podelitev poka-
lov in priznanj, smo si organizatorji 
lahko končno oddahnili. Številne po-
hvale, ki so jih našemu društvu izrekli 
sodelujoči, so potrditev, da so bile vse 
ure, ki smo jih namenili pripravam, 
vredne vloženega truda.«

Metka Marić

Iskrena zahvala vsem 
članom PIGD PV za nese-
bično pomoč in trud pri or-
ganizaciji srečanja, ki je bilo 
izvedeno v zadovoljstvo 
vseh prisotnih ter v ponos 
društvu. Vsak posameznik 
je pomemben člen in vsak 
ima svoje zasluge za uspe-
šno izvedbo. Ponovno smo 
dokazali, da s skupnimi 
močmi znamo in zmoremo. 
Zahvala velja tudi mladim, 
ki so se priključili orga-
nizaciji in se izkazali pri 
nošenju tabel v ešalonu.

Posebna zahvala gre tudi 
vsem sponzorjem, ki so 
nam tako ali drugače 
priskočili na pomoč. To 
so družbe Premogovnik 
Velenje, d. d., FiReP Rebar, 
d. o. o., Gradbeništvo in 
gozdarstvo Rafko Blatnik, s. 
p., Barede, d. o. o., DBSS, d. 
o. o., Salus, d. o. o., Bell, d. 
o. o., Sindikat SPESS, Rogel 
Metal, d. o. o., Kozmus, d. 
o. o., Bartec, d. o. o., Kovi-
nostrugarstvo Tegavc, d. o. 
o., in Milan Živic, s. p.
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»Potepanje« po Zelencih KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

Na lep poletni dan smo se člani Kluba 
upokojencev Skupine Premogovnik 
Velenje odpeljali onstran gozdov 
Mežaklje in Pokljuke v povirje Save 
Dolinke do Triglavske Bistrice, Male, 
Velike in Suhe Pišnice, onkraj vrelcev 
v Zelencih pod Ponce. Občudovali 
smo mogočno severno Triglavsko ste-
no, Škrlatico, Špik, Prisank, Malo in 
Veliko Mojstrovko, Jalovec, se za hip 
s pogledom ustavili na slapu Peričnik 
in se sprehodili ob jezeru Jasna. 

Več časa smo namenili ogledu Nor-
dijskega centra Planica.

Pri Ruski kapelici je za zanimivo 
in izčrpno razlago poskrbel Simon 
Oblak, član Društva Slovenija Ru-
sija, ki že od leta 1993 sodeluje pri 
organizaciji slovesnosti ob kapelici. 
Letos je bilo še posebej slovesno, saj je 
ob njeni stoletnici prireditev obiskal 
tudi ruski predsednik Vladimir Putin. 
Hvala TIC Kranjska gora za kontakt 
in Simonu Oblaku za prijateljski 
sprejem. Ob vas smo se počutili kot 
zaželeni gostje.

Tudi med bogatim poznim kosilom 
v hotelu v Gozdu Martuljku smo 
občudovali strma pobočja mogočne-
ga Špika.  

Za kaj več nam bi zagotovo zmanj-
kalo časa, čeprav je težko razumeti, 
da je na višku sezone zaprt razgledni 
stolp nad Zelenci, ker je njegove 
nosilne stebre pri temeljih načel zob 
časa.

Tomo Lipnik

IZLET V POSAVJE
Vpis članov Kluba upokojencev Skupine Premogovnik Velenje za izlet 
v Posavje bo v sredo, 5. oktobra, od 9. ure do zasedbe mest v klubski 
pisarni v stekleni direkciji. V ceno bodo zajeti prevoz, sendvič, vsto-
pnine po programu in kosilo. 
Več o izletu vključno z datumom odhoda je objavljeno na www.kupv.
webs.com, telefonskem odzivniku 080 98 93 in oglasni deski Klu-
ba. Odhod na izlet (predvidoma v sredo, 12. oktobra) bo ob 8. uri z 
avtobusnega postajališča pred Mestnim stadionom Velenje, ob 8.05 pri 
Tržnici in ob 8.10 z Avtobusne postaje Velenje. 
Vabljeni!

Na vrhu letalnice

Pred kapelico

zaHvala
Ob boleči izgubi moža

zvonka anclina
se zahvaljujemo vsem, ki ste se 
od njega poslovili na njegovem 
domu, rudarski godbi, govor-
niku, častni straži, pevcem, 
pogrebni službi Ropotar in 
sosedom.

vsi žalujoči

SMS OBVEŠČANJE
Brezplačna SMS-obvestila prejema že skoraj osemsto članov Kluba. 
Če obvestil še ne prejemate, pošljite SMS z IME in PRIIMEK na 070 
254 006 in vključili vas bomo v bazo podatkov. Če niste vešči uporabe 
tipk mobilnega telefona, poprosite koga za pomoč. Z veseljem vam bo 
pomagal.

TRETJI POLČAS
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zaHvala
Ob boleči zgubi dragega moža, 
očeta, sina, brata, botra in 
vnuka

branka delopsta
se iskreno zahvaljujemo 
celotnemu kolektivu Premo-
govnika Velenje, rudarski 
častni straži, članom Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje, 
praporščakom, kameradom in 
Dragu Kolarju za vso pomoč v 
najtežjih trenutkih.

žena Nina ter otroci Enej in 
Sebastian, oče in mama, brat 

Peter z družino, brat Darko in 
sestra Katja

zaHvala
Ob izgubi moža, očeta, brata, 
dedija in pradedija 

Cirila Plešnika 
se  iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje, 
uniformiranim rudarjem, ru-
darski straži, članom Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje 
in govorniku Dragu Kolarju.

žena Pepca, otroci, vnuki, prav-
nuki ter sestre

zaHvala
Ob izgubi očeta in dedija

viktorja skledarja
se iskreno zahvaljujemo 
rudarski častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje, praporščakom 
in Rudiju Lemežu za besede 
slovesa.

sin Miran z družino

Namena takšnih sodelovanj sta večja 
prepoznavnost društva ter pred-
stavitev mesta Velenje in njegovih 
znamenitosti. V letošnjo kolonijo so 
povabili tudi deset likovnih ustvar-
jalcev likovne sekcije Kulturnega 
društva Polzela. Skupaj je tako bilo 
25 slikarjev in 6 keramičark, ki so 
ustvarjali na različnih lokacijah 
Velenja. Nastala dela bodo 4. oktobra 
2016 razstavljena v Muzeju Velenje. 
Njihovi načrti za letos zajemajo nekaj 
večjih dogodkov, med njimi dve 
likovni koloniji. Skupaj s Kulturnim 
društvom Međimurje Velenje so 27. 
avgusta v hrvaškem Zelengaju organi-
zirali mednarodno likovno kolonijo. 
Ustvarjali so skupaj z madžarskimi 
in hrvaškimi likovnimi ustvarjalci. 
Novembra bodo sodelovali na tradi-
cionalni Martinovi likovni koloniji v 
Šmartnem ob Paki.
V sodelovanju s Festivalom Velenje 
bodo tudi letos aktivni na priredi-
tvah ob občinskemu prazniku. Na 

Likovna kolonija Društva šaleških 
likovnikov »Moje mesto, rad te imam«
Društvo šaleških likovnikov je 20. avgusta v Velenju organiziralo tradicionalno likovno kolonijo z 
naslovom »Moje mesto, rad te imam«, ki je bila posvečena občinskemu prazniku. Šaleški likovniki 
sodelujejo s številnimi sorodnimi društvi v Sloveniji in tujini, zato na svoje kolonije povabijo dru-
štva iz različnih mest.

enem od največjih otroških kulturnih 
dogodkov v Sloveniji Pikinem festi-
valu bodo imeli likovne delavnice za 
otroke in mladino, ki bodo potekale 
pod mentorstvom Društva šaleških 
likovnikov. Za svoje člane pa bodo 

jeseni pod mentorstvom akadem-
skih slikarjev in kiparjev organizirali 
izobraževalne delavnice.

Slobodan Mrkonjić



3636
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

4 SOBNO DUPLEKS
Lokacija: ŠMARTNO OB PAKI
Zgrajeno: 2007
Velikost: 122 m2

Etažnost: 3/3
Energetska izkaznica:  
V IZDELAVI
Cena: €150.000,00

2 SOBNO PETORČEK
Lokacija: VELENJE 
ŠERCERJEVA
Zgrajeno: 1957
Velikost: 53 m2

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

Cena: €75.000,00

3 SOBNO FOITOVA
Lokacija: VELENJE FOITOVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2008
Velikost: 72,7 m2

Etažnost: 5/10
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €75.000,00

1,5 SOBNO JENKOVA
Lokacija: VELENJE  
JENKOVA 17
Zgrajeno: 1974
Velikost: 45,4 m2

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

Cena: €49.000,00

2 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2008
Velikost: 52,9 m2

Etažnost: K/5
Energetska izkaznica: V 
IZDELAVI
Cena: €39.000,00

3 SOBNO DESNI BREG
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2008
Velikost: 80,9 m2

Etažnost: 1/5
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €79.000,00

3 SOBNO ŠMARTNO OB 
PAKI
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2006
Velikost: 79,7 m2

Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €65.000,00

4 SOBNO FOITOVA
Lokacija: VELENJE FOITOVA
Zgrajeno: 1970
Velikost: 114,8 m2

Etažnost: 6/10
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €85.000,00

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

Etažnost: 4/8
Cena: €130.000,00

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

Etažnost: 1/10
Cena: €65.000,00

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

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 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 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: €63.000,00

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 ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ, 
VODNIKOVA
Zgrajeno: 2008
Velikost: 65 m2

Velikost parcele: 16 m2

Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica: 
razred B2: nad 25 do 
vključno 35 kWh/m2

Cena: €79.000,00

SONČNI PARK
Lokacija: KERSNIKOVA 
SONČNI PARK
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: €79.000,00

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

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: €99.000,00

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

Velikost parcele: 2852 m2

Etažnost: K+P+M
Cena: €149.000,00

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

PARCELE

PARCELA HRASTOVEC
Lokacija: VELENJE 
HRASTOVEC
Velikost parcele: 972 m2

Cena: €30.000,00

PARCELA DOBRNA
Lokacija: LOKOVIINA 
DOBRNA
Velikost parcele: 806 m2

Cena: €25.000,00

PARCELA SLOVENJ GRADEC
Lokacija: SLOVENJ GRADEC, 
ŠTIBUH
Velikost parcele: 1004 m2

Cena: €45.000,00

PARCELA GUBČEVA
Lokacija: VELENJE
Velikost parcele: 1073 m2

Cena: €125,00

PARCELA RAVNE
Lokacija: RAVNE PRI 
ŠOŠTANJU
Velikost parcele: 572 m2

Cena: €30.000,00

FLORJAN
Lokacija: FLORJAN
Velikost: 531
Velikost parcele: 531 m2

Cena: €25.000,00

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.


