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UVODNIK

Pripadnost in zvestoba –
vrednoti, ki izginjata
Kaj sta pripadnost in zvestoba? Lahko bi rekli, da sta izjemno pomembni vrednoti, na katerih v veliki meri temeljita
razvoj in napredek posamezne družbe. Marsikaterega izziva, pa naj bo to na poslovni ali osebni ravni, najbrž ne bi
zmogli uresničiti brez pripadnosti in podpore tistih, ki so
dovzetni za spremembe – spremembe pa so edina stalnica
in so gonilo napredka ter razvoja vsake družbe.
Premogovnik Velenje v Šaleški dolini pridobiva premog že
skoraj petnajst desetletij. V vseh teh letih je doživel veliko
sprememb, ki so tako ali drugače prispevale k neverjetnemu razvoju družbe. Naš premogovnik je danes – kljub nekoliko drugačnim in za našo panogo zahtevnim časom – še
vedno izjemna zgodba o uspehu, saj je eden najmodernejših podzemnih premogovnikov na svetu. Tega pa najbrž ne
bi zmogli doseči brez pripadnih in predanih zaposlenih, ki
so globoko pod zemljo vajeni trdega dela.
V Premogovniku Velenje sem se zaposlil pred več kot
tridesetimi leti. Občutek, ki sem ga imel ob prvem srečanju
s sodelavci v jami, je bil neverjeten. Nikoli ne bom pozabil
prvega spusta v jamo, prve lopate na odkopu, takratnih
sodelavcev. Preveval me je ponos, saj sem končno postal
del tega kolektiva, del rudarske bratovščine, ki je bila v
tistih časih v naši dolini sinonim za nekaj več. Če si bil
knap, si bil v družbi cenjen in spoštovan. V našem poklicu
so že od nekdaj prevladovale vrednote, kot so tovarištvo,
medsebojna pomoč, solidarnost in spoštovanje. To pa sem
zdaj končno občutil tudi sam. Hierarhija v jami je bila zelo
stroga, skoraj vojaška, a večjih težav s tem nismo imeli, saj
se je natančno vedelo, kdo je za kaj odgovoren. Kljub temu
da je bilo delo naporno in težko, smo si med sabo brez
pomislekov pomagali – velikokrat tudi izven delovnega
časa – dejansko smo dihali kot družina. Pripadnost in
zvestoba – tako podjetju kot rudarskemu poklicu – sta bila
v tistih časih del našega vsakdana.
Vse te vrednote pa danes niso več tako samoumevne. Če
smo se bili še pred nekaj desetletji pripravljeni brez pomislekov odrekati ter brezpogojno prispevati k razvoju in
ciljem družbe, ugotavljam, da se je zadnja leta to močno
spremenilo. Velikokrat se mi zdi, da je v današnji turbulentni družbi večina odločitev pogojena predvsem z osebnimi
interesi in lastnimi cilji.
Veseli me, da – kljub materialistično usmerjenemu svetu
– tudi danes ni povsod tako. Današnje družbe se med seboj razlikujejo veliko bolj, kot so se kadarkoli v preteklosti.
Najboljša in najuspešnejša podjetja imajo po navadi tudi
najboljše ter predvsem najbolj pripadne in zveste zaposlene, kar je velikokrat (oz. v večini primerov) pogojeno z
vzpostavijo odličnih delovnih pogojev in predvsem zdrave
klime v podjetju.

Na delovnem mestu preživimo skoraj polovico svojega življenja, zato bi se morali v delovnem okolju in krogu sodelavcev počutiti dobro in zaželeno. Občutek pripadnosti
zaposlenih zagotovo prispeva tudi k večji učinkovitosti
podjetja. Prepričan sem, da današnja najuspešnejša podjetja zagovarjajo filozofijo »win-win« rešitev, ki v veliki meri
zagotavljajo zadovoljstvo vseh deležnikov družbe. Takšna
filozofija zahteva, da za doseganje skupnih ciljev pri svojih
zahtevah in pričakovanjih včasih tudi nekoliko popustimo,
saj je lahko v nasprotnem primeru še tako obetaven projekt
obsojen na neuspeh.
V Premogovniku Velenje in naših hčerinskih družbah smo
se vedno znali dogovoriti in sprejeti odločitve, ki so bile v
danem trenutku najboljše za našo prihodnost. Tudi pripadnost in zvestoba – čeprav danes morda v nekoliko manjšem obsegu kot nekoč – sta pri nas še vedno prisotni.
Kljub dejstvu, da rudarstvo danes ni panoga, ki bi privlačila množice, je Premogovnik Velenje pri iskalcih zaposlitve še vedno zelo zaželen, saj dobivamo zelo veliko prošenj
za zaposlitev. Prepričan sem, da bo še vsaj nekaj desetletij
tako, saj si stabilne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo – predvsem pri tolikšni rasti njene porabe – še
nekaj časa ne predstavljam brez našega premog(ovnik)a.
SREČNO!

Slobodan Mrkonjić,
odgovorni urednik
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foto: Matic Strozak

Danes v uniformi pred vami
stojim
Zadnjo junijsko soboto smo na Mestnem stadionu v Velenju že devetinpetdesetič izvedli Skok čez
kožo. V svoje vrste smo sprejeli 38 novincev, čez kožo pa je, tako kot lani, skočilo tudi nekaj upokojenih rudarjev, ki so svoj skok prvič opravili pred petdesetimi leti. Častni skok je izvedel mag.
Stojan Nikolić, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne.

Naš največji praznik

Stan rudarski – naš ponos

Dan rudarjev je za vse nas, ki smo z
rudarstvom tako ali drugače povezani, eden največjih praznikov v
letu. Tudi zame – že več kot deset let.
Noben drug dogodek mi ne požene
toliko adrenalina po žilah zaradi
vprašanj, ki si jih zastavljamo, ali bo
vse teklo tako, kot mora, smo na kaj
pozabili, kakšno bo vreme. Ekipa
organizacijskega odbora, ki že vrsto
let skrbno pripravlja Skok čez kožo,
je resnično dobro uigrana in zavzeta,
povsem pomirjeni pa smo šele takrat,
ko vodja parade Boris Sotler v mikrofon izgovori zadnji SREČNO.

»Vsako leto me prevzame neizmeren
ponos že v trenutku, ko pridem na
Titov trg, da se pridružim svojim
kameratom v paradi uniformiranih
rudarjev, ko skupaj z njimi korakam
čez Velenje – v največje zadoščenje,
da ohranjamo našo tradicijo kljub
zahtevnim časom, pa mi je pogled na
množico, ki nas pričaka na tribunah,«
je zbrane nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje mag.
Ludvik Golob. Z njegovimi besedami
se vsekakor strinjajo tudi številni
obiskovalci prireditve Skok čez kožo.
Nihče ne ostane ravnodušen, ko
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zasliši rudarsko godbo, ki daje takt
več sto uniformirancem, ki strumno
in ponosno prikorakajo na prizorišče
dogajanja.

Letošnje leto smo začeli
zgodovinsko
»Letošnje leto smo s proizvodnega
vidika začeli zgodovinsko. Na
prvi delovni dan smo odkopali
250-milijonto tono premoga. Do
sredine junija smo nakopali 50.000
ton več, kot smo predvideli v letnem
načrtu, ter izdelali več kot 200 m
novih prog od predvidenega plana. Le
želimo si lahko, da bi bilo tako tudi v
prihodnje, čeprav poznamo specifiko

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Skozi velenjske ulice je že 59. ponosno korakala rudarska parada uniformiranih sodelavk in sodelavcev, zaposlenih v Skupini
Premogovnik Velenje ter naših upokojencev. (foto: Matic Strozak)

našega poklica, v katerem se ves čas
soočamo z zahtevnimi geomehanskimi pogoji, ki seveda vplivajo na
proizvodnjo.«

Pripravljamo štiri
scenarije obratovanja
V nadaljevanju se je generalni direktor med drugim dotaknil vroče teme
glede uvoza premoga: »Uvoz tujega
premoga v srednjeročnih poslovnih načrtih ni načrtovan. Trenutno
imamo še vedno več kot 109 mio ton
premoga na razpolago in ga bomo
skladno z dolgoročnimi plani obratovanja TEŠ 6 odkopavali do leta 2054,
ko je predvideno njegovo obratovanje.
Kljub temu pripravljamo tudi različne
scenarije, ki predvidevajo odkopavanje do leta 2030, 2040, 2045 in 2054.«
Ker je bilo v medijih in na hodnikih
veliko govora o predčasnem zapiranju premogovnika, je mag. Golob
izpostavil, da je treba upoštevati,
da »še vedno niso sprejeti strateški
dokumenti, ki bodo urejali energetsko
politiko na državni ravni, in tudi še ni
dorečena zakonodaja na energetskem
področju na ravni EU. V tem trenutku
torej ni mogoče zagotovo reči, kdaj

bo do tega prišlo, kar je tudi največja
ovira pri pridobivanju novega kadra.«

Praznik danes jaz slavim,
med vas rudarje si želim
Ker se v zadnjih letih v Premogovniku
Velenje srečujemo s pomanjkanjem

kadra v osnovni dejavnosti, nas veseli,
da je v tem šolskem letu na Šolskem
centru Velenje končalo izobraževanje
38 dijakov in študentov, in sicer 14
geostrojnikov rudarjev, 4 geotehniki,
3 inženirji rudarstva in geotehnologije
ter 17 dijakov elektro-strojne smeri.

Naloga častnega skakalca je letos pripadla mag. Stojanu Nikoliću, generalnemu
direktorju Holdinga Slovenske elektrarne. (foto: Matic Strozak)
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Polne tribune velenjskega mestnega stadiona kažejo, da sta rudarstvo in rudarska tradicija v tej dolini močno zasidrana in še
zelo prisotna. (foto: Matic Strozak)

Nazdravljam vam, ki
boste z nami šli v korak

Naloge vodje novincev je tudi letos
odlično opravil Boris Verdnik.

Fantje so ponosno prikorakali na
stadion pod vodstvom vodje parade
Borisa Sotlerja, ki jim je tudi določil
starešine in botre. Starešine letošnjim
novincem so bili: Martin Steiner, Miran Sešel, Aleš Zupan, Renato Rožič,
Andrej Morn, Boštjan Potočnik,
Kristjan Cvetkovič in Dušan Jus.
Botri, ki jih bodo popeljali čez vse
ovire, na katere bodo morebiti naleteli
pri svojem delu, pa so letos postali:
Darian Božič, dr. Gregor Jeromel, dr.
Janez Rošer in dr. Sergej Jamnikar.

Najboljše bomo zaposlili
v začetku oktobra

Dr. Janez Rošer:
Premog kopljemo že preko
140 let,
da elektriko ima ta naš slovenski svet.
Brezogljična družba? Seveda,
želja vseh nas je.
A kar čez noč? Sigurno ne.
Zato ne sramujmo rudarske se
dediščine
in negujmo naše knapovske
vrline:
kameradstvo, delavnost, znanje in spoštovanje,
vse to potrebno je za prihodnost in uspešno delovanje.
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Vsako leto na prireditvi zbrani množici predstavimo tudi pet dijakov, ki
so se po mnenju inštruktorjev v letih
praktičnega izobraževanja najbolj
izkazali. Štiri bomo v Premogovniku
Velenje zaposlili že v začetku oktobra, enega pa, ko dopolni osemnajst
let. Skupno bomo v jesenskem delu
zaposlili 15 novih sodelavcev.

Danes praznik rudarski
se praznuje
Lani je po 50 letih poleg novincev
prvič čez kožo skočilo tudi nekaj
nekdanjih sodelavcev. Zanje je bila
to posebna čast, zato smo tudi letos
tovrstno priložnost dali predstavnikom generacije 1969, ki so povabilo z
navdušenjem sprejeli. Janko Zalcer je
Benjamin Videmšek:
Več kot petdeset let mineva,
odkar je prvi knap pri hiši čez
kožo skočil,
zato to pivo njemu v spomin
bom spil
ter ga v srcu obudil.

v imenu generacije povedal:
»Danes praznik rudarski se praznuje,
naj ga sreča, radost zaznamuje.
Da bi vi, rudarji, zdravi, čili v penzijo
prišli, vam želimo upokojenci.«

V tej dolini bomo še
milijone ton premoga
nakopali
Naloga častnega skakalca je letos
pripadla mag. Stojanu Nikoliću, generalnemu direktorju Holdinga Slovenske elektrarne, ki je strokovnjak
z večletnimi izkušnjami v gospodarstvu, tako v finančnem sektorju kot v
energetiki. V poklicnem delovanju ga
odlikuje predanost razvoju, investicijam in strateškim razmislekom.
Njegovo geslo se je glasilo: »Da bomo

Rok Rednjak
Štiri leta sem se v šoli
strojništva učil,
delovne navade
in prakso
pa pri vas na šahtu dobil.
Zato vem, da rudarji z
naporom proizvodnjo lovite
in pri tem veliko defektov
naredite.
Da proizvodnja dosežena bo,
pa vam šloser pomagal bo.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
elektriko imeli, da se ne bi ob svečah
greli, v tej dolini bomo še milijone
ton premoga nakopali in ga bloku
6 prodali. Danes se bomo ob skoku
čez kožo poveselili, od jutri za lepšo
prihodnost trudili.«

Obrnimo svoja jadra v
prihodnost
Naša tradicionalna prireditev, ki
bo prihodnje leto obeležila okrogli
jubilej, vsako leto znova potrjuje, da
smo ljudje željni druženja tudi izven
delovnega časa, pripadnosti in povezanosti ter da zaposleni potrebujemo
občutek, da nismo le številke. In da si
želimo ter si prizadevamo za to, da bi
se naša jadra obrnila v prihodnost, saj
verjamemo, da se bo tudi veter slej ko
prej že obrnil v pravo smer.
Tadeja Jegrišnik

V tem šolskem letu je na Šolskem centru Velenje izobraževanje končalo 38 dijakov
in študentov, in sicer 14 geostrojnikov rudarjev, 4 geotehniki, 3 inženirji rudarstva
in geotehnologije ter 17 dijakov elektro-strojne smeri. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Hvala vsem!
Iskreno se zahvaljujemo
vsem, ki ste se potrudili, da
je tudi letošnji 59. Skok čez
kožo potekal brezhibno.
Hvala vsem, ki ste na
osrednji prireditvi opravljali najrazličnejše naloge,
od gostinstva, varovanja,
ceremoniala, protokola,
in sprejeli razne, nič manj
pomembne odgovornosti,
ter vsem, ki ste poskrbeli za
to, da smo se imeli lepo.
Hvala tudi vsem, ki ste s
svojo prisotnostjo počastili
naš rudarski praznik.
Odbor za pripravo
praznovanja rudarskega
praznika

Martin Melanšek:
Danes v uniformi pred vami
stojim,
ker postati rudar si želim.
Končno ta čas je napočil,
ko bom čez kožo skočil.
Pozdravim tu vas vse zbrane z
rudarskim »SREČNO«,
ki naš pozdrav bo večno!

Lani je po 50 letih poleg novincev prvič čez kožo skočilo tudi nekaj nekdanjih
sodelavcev. Zanje je bila to posebna čast, zato smo tudi letos tovrstno priložnost
dali predstavnikom generacije 1969, ki so povabilo z navdušenjem sprejeli.
(foto: Matic Strozak)

Tadej Vohar:
Svetilka sveti v temni jami,
se sliši strojev mogočnih tam
ropot.
Premoga kupe pod nogami,
rudarje pa obliva pot.
Sveta Barbara nad nami naj
bedi,
da čim manj se nam nesreč
zgodi.

Timotej Brežnik
Šloserja v krvi imam,
zato za delo sem zagnan.
Gidoro ključe zdaj vrtim,
da lepo plačo jaz dobim.
Ko vidim McDonalds, kebab,
hamburger, se mi želodec
ogreje,
od danes naprej pa le še kranjska klobasa v jami šteje.
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foto: Miran Beškovnik

Ministrica za infrastrukturo
obiskala Premogovnik Velenje
V sredo, 28. avgusta 2019, so Premogovnik Velenje obiskali ministrica za infrastrukturo mag.
Alenka Bratušek, generalni sekretar na MZI mag. Bojan Kumer, generalni direktor Direktorata za
energijo mag. Hinko Šolinc in generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne mag. Stojan Nikolić s sodelavci. Goste sta sprejela generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob
in direktorica mag. Mojca Letnik. Predstavila sta aktivnosti na področju tranzicije v brezogljično
družbo in razvojne projekte ter izpostavila najaktualnejše teme, ki zadevajo scenarije obratovanja
Premogovnika Velenje, podaljšanje koncesije pridobivanja premoga, zagotovitev potrebnih kadrov
in problematiko upokojevanja ter zagotovitev virov za zapiralna dela.

Podnebne spremembe in
zakonodaja narekujejo
politiko razogličenja
Premogovnik Velenje in
Termoelektrarna Šoštanj sta kot
neločljivo povezani enoti za Slovenijo
in njeno oskrbo z električno energijo
izjemnega pomena, je ob koncu obiska
povedal generalni direktor HSE
mag. Stojan Nikolić: »A dejstvo je, da

8

podnebne spremembe in zakonodajne
zaveze na ravni EU narekujejo
določene politike razogljičenja in pri
tem je eden ključnih sektorjev prav
energetski. V skupini HSE smo k
problematiki zmanjševanja ogljičnega
odtisa že pristopili in jo bomo reševali
tudi v prihodnje, pri čemer bo
poseben poudarek na tako imenovani
pravični tranziciji. Ta namreč pri
postopnem opuščanju rabe fosilnih

goriv upošteva vse pomembne vidike
prehoda, poleg infrastrukturnega tudi
socialnega in ekonomskega.«

Premalo govorimo
o spremembah v
transportu, navadah
prebivalstva ter ogrevanju
Poudaril je še, da če že na eni strani
veliko govorimo o opustitvi trdih,

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

»Kljub prehodu v nizkogoljično družbo, bomo še nekaj desetletij potrebovali novi kader, saj Premogovnika ne moremo
zapreti čez noč in tudi zapiralna dela trajajo dlje časa,« je poudaril generalni direktor mag. Ludvik Golob (foto: Slobodan
Mrkonjić)

fosilnih goriv iz energetskega spleta,
pa je na drugi strani občutno premalo
govora o potrebnih spremembah v
transportu, navadah prebivalstva ter
hlajenju in ogrevanju. »Ravno zaradi
tega potrebujemo ne le ambiciozne, temveč tudi realne politike in
ukrepe, ki bodo celostni in bodo
ustrezno naslavljali širok spekter
sektorjev in dejavnosti. Uspešen in
pravičen prehod v nizkoogljično ali
celo brezogljično družbo je namreč
mogoč le z najširšim konsenzom in
sodelovanjem vseh, ki prispevamo k
današnjemu stanju.«

109 mio ton premoga in
4 scenariji
»Ker je bilo v preteklih mesecih
veliko govora in ugibanj glede
uvoza premoga, bi želel izpostaviti,
da strategija delovanja šoštanjske
termoelektrarne temelji na izrabi
domačega vira, to je velenjskega
lignita,« je uvodoma poudaril generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. »V Premo-

govniku Velenje imamo trenutno še
vedno več kot 109 mio ton premoga
na razpolago, zato uvoz tujega premoga v srednjeročnih poslovnih načrtih ni načrtovan. V pripravi so štirje
scenariji obratovanja Premogovnika
Velenje, in sicer: do leta 2054, 2045,
2040 in 2030. Najbolj verjetni scenarij
zapiranja Premogovnika je med leti
2040-45.«

Tudi Premogovnik
sodeluje pri prehodu v
brezogljično družbo
V Premogovniku Velenje se dobro zavedamo nujnosti prehoda v brezogljično družbo, zato smo se priključili
medresorski delovni skupini, ki jo je
oblikovalo Ministrstvo za infrastrukturo. Skupina bo pripravila ukrepe
prestrukturiranja premogovnih regij
in bo koordinirala ter usklajevala
aktivnosti v zvezi s pripravo podlag
za sprejem regionalne strategije
prestrukturiranja premogovnih regij
in sprejem nacionalne strategije
izhoda iz premoga po načelu pravične

tranzicije. V delovni skupini aktivno
sodelujeta tudi Holding Slovenske elektrarne in Termoelektrarna
Šoštanj.

Novi kader bomo
potrebovali še nekaj
desetletij
V zadnjih letih se srečujemo s
pomanjkanjem kadra v osnovni
dejavnosti. Čeprav izvajamo številne aktivnosti, da bi povečali vpis v
rudarske programe, bomo v novem
šolskem letu imeli na novo vpisana
samo 2 dijaka in še to na tehnični
smeri, na smeri geostrojnik rudar pa
nobenega. »Še vedno niso sprejeti
strateški dokumenti, ki bodo urejali
energetsko politiko na državni ravni,
in tudi še ni dorečena zakonodaja na
energetskem področju na ravni EU,
zato v tem trenutku torej ni mogoče
zagotovo reči, kdaj bo do tega prišlo,
kar je tudi največja ovira pri pridobivanju novega kadra,« je prepričan
mag. Golob.
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Ministrica si je s sodelavci ogledala tudi šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (foto: Bojan Rotovnik).

Že več let iščemo ustrezne rešitve tudi
za ureditev problematike upokojevanja, saj je starostna struktura družb v
Skupini Premogovnik Velenje že več
let neustrezna. Zaradi delovno-pravne
zakonodaje, ki vzpodbuja, da zaposleni lahko ostanejo na delovnem mestu
tudi, če so že izpolnili pogoje za prvo
upokojitev (kljub dodani delovni
dobi), kot delodajalec nimamo nobene
možnosti za realizacijo ukrepov racionalizacije stroškov dela na tem področju, obenem pa nam to onemogoča
zaposlovanje mladih.

Potrebno je urediti status
rudnika
V javni obravnavi je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D), ki se bo zaključila
19. septembra letos. Ključni razlog
za spremembe in dopolnitve zakona
je podaljšanje obstoječih rudarskih
pravic. »Potrebno je urediti status
rudnika v obdobju po letu 2021, ko
poteče koncesijska pogodba o urejanju
gospodarske pravice za izkoriščanje
mineralne surovine, in zagotavljanju
sredstev za njegovo zapiranje. Premogovnik Velenje namreč za zdaj pokriva
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vse stroške sanacije iz cene proizvodnje premoga,« je še izpostavil generalni
direktor Premogovnika.

Vse stroške nosimo sami
Premogovnik s svojo dejavnostjo
podzemnega pridobivanja premoga
povzroča vpliv na kakovost okolja in
življenja v Šaleški dolini. Občinam
odškodnino plačuje preko koncesnine; pravna podlaga za to je Zakon
o rudarstvu. Ker ni pravne podlage
za plačilo odškodnin, ki so jih bile
lokalne skupnosti navajene prejemati v
svoje proračune, so le-to nadomestile
z nadomestili za uporabo stavbnih
zemljišč. Samo v letu 2019 je občina
Šoštanj povišala nadomestilo za 1,1
mio EUR. Vse od leta 2014 ostaja prodajna cena premoga nespremenjena,
kar ob spremembah na trgu onemogoča stabilno poslovanje družbe, saj
vse stroške, povezane s sanacijo in
rekultivacijo ter zapiranjem določenih
delov (Stari jašek), nosi Premogovnik
Velenje sam.

Iz TEŠ-a tretjina slovenske
elektrike
Gostje so dopoldne obiskali tudi

Termoelektrarno Šoštanj, kjer so si
ogledali blok 6.
»Termoelektrarna Šoštanj je z blokom
6 in okoljsko revitaliziranim blokom
5 pomemben člen zanesljivosti
slovenske energetske oskrbe,« je
povedal direktor Termoelektrarne
Šoštanja Mitja Tašler. »Proizvede
namreč slabo tretjino v Sloveniji
proizvedene električne energije, zato
bistveno prispeva tudi k zmanjševanju uvozne odvisnosti države od tuje,
dražje elektrike, zlasti v obdobjih
suhega vremena.«
Zavedamo se, da težnja k razogljičenju narekuje tudi razmišljanja o
postopnem opuščanju rabe fosilnih
goriv ter da bo potrebno čim prej
začeti iskati alternativne zdajšnji proizvedeni energiji iz TEŠ. »Verjamemo,
da bo odločitev o teh pomembnih
korakih za slovensko energetiko
predvsem strokovna. V TEŠ bomo
dotlej svoje poslanstvo izpolnjevali
v največji možni meri in ga ves čas
nadgrajevali z novimi projekti, ki
bodo pomenili korak naprej k brezogljični družbi.«
Tadeja Jegrišnik

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

V Premogovniku Velenje se je spustila 400 metrov pod zemljo, kjer si je ogledala visokotlačno črpališče, na površini pa še
dežurni center in reševalno postajo (foto: Miran Beškovnik).
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foto: Matic Strozak

Največji kapital podjetja so
njegovi zaposleni
V soboto, 1. julija 2019, smo v Muzeju premogovništva Slovenije vnovič obeležili prav poseben praznik – praznik dela, zvestobe in vztrajnosti. Z dogodkom, ki ga že tradicionalno organiziramo ob
našem največjem stanovskem prazniku – prazniku rudarjev, smo se poklonili letošnjim jubilantom
Jamske reševalne čete ter delovnim jubilantkam in jubilantom Premogovnika Velenje, HTZ Velenje,
RGP, Sipoteh in PLP. Slovesnost, ki je potekala v prekrasnem ambientu muzejskega parka, so s kulturnim programom popestrili člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje in Rudarskega okteta.

Vseh letošnjih jubilantov je
bilo 119 – od tega 107 delovnih jubilantov in 12 jubilantov
jamskih reševalcev. Sodelavci,
ki so v tem letu zaznamovali
10, 20, 25, 30 ter od letos po
novem tudi 40 let delovne
dobe, so prejeli posebna
priznanja in spominska darila,
ki jih bodo spominjala na
opravljeno delo.
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Jubilantom je čestital ter se jim za njihovo zvestobo in prispevek v podjetju
zahvalil generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob.
V svojem govoru je med drugim
povedal: »Pripadnost in zvestoba sta
nekaj, kar v današnji družbi ni več samoumevno – pa naj bo to na osebni
ali poslovni ravni. Ravno zaradi tega
smo v Premogovniku Velenje in naših
hčerinskih družbah še toliko bolj
ponosni, da večina naših zaposlenih
svojo poklicno pot začne pri nas in je
z nami vse do upokojitve. To nedvo-

mno dokazuje, da smo zaposleni
v Skupini Premogovnik Velenje še
vedno pripadni svojemu podjetju in
zvesti vrednotam, na katerih temeljijo
naši poklici.«
Premogovnik Velenje je 11. aprila
letos obeležil že 144 let delovanja. Ta
izjemen jubilej pa je bilo moč doseči
predvsem s pripadnimi in marljivimi zaposlenimi, ki jih v rudarskih
poklicih ni nikoli manjkalo. V prid
temu priča tudi dejstvo, da je celotna
Šaleška dolina (z)rasla na premogu. V
Premogovniku Velenje smo izjemno
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ponosni na to, da so bili velenjski rudarji pomembni gradniki sodobnega
Velenja in njegove širše regije.
Največji kapital vsakega podjetja so
zagotovo njegovi zaposleni.

V Skupini Premogovnik Velenje
je ta kapital izjemno velik, saj so v
naši delovni sredini že tradicionalno zaposleni sodelavke in sodelavci
z vrednotami, kot so delavnost,

marljivost, tovarištvo, medsebojna
pomoč in pripadnost podjetju. Na teh
vrednotah pa zagotovo temelji tudi
naša prihodnost.
Slobodan Mrkonjić

Tudi letos smo čestitali delovnim jubilantom in jubilantom Jamske reševalne čete. (foto: Matic Strozak)
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20 let Muzeja
premogovništva Slovenije
Muzej premogovništva Slovenije je svoja vrata odprl na rudarski praznik pred dvajsetimi leti,
natančneje 3. julija. Slovesnost ob 20. obletnici njegovega delovanja smo pripravili v soboto, 29.
junija 2019, v atriju Muzeja. Prisotne so nagovorili vodja Muzeja premogovništva Slovenije Stojan
Špegel, generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob in direktorica Muzeja Velenje
Mojca Ževart.

Zakaj je rdeča nit letošnjega jubileja beseda SRČNO, je obiskovalcem razložil vodja Muzeja Stojan Špegel. (foto: Matic Strozak)

Šepet vseh generacij
Po uvodni skladbi Stan rudarski
bodi nam pozdravljen, ki so jo zapeli
pevci Rudarskega okteta, je občinstvo
nagovoril vodja Muzeja premogovništva Slovenije Stojan Špegel:
»Dediščina je oblika samega življenja,
so uspehi in padci. Je svetloba, ki jo
nosimo v sebi. In kdo bi bolj razumel
to svetlobo kot tisti, ki prihajajo vsak
dan iz teme. In zaradi tega ni nič
manj radosti. Gre za naše poslanstvo.
Gre za šepet, šepet vseh generacij, ki
so v naši dolgi zgodovini ustvarjali,
verjeli. Čeprav so bili časi težki, so
skozi čas premagovali težave, se vese-
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lili uspehov.« Špegel meni, da Muzej v
sebi nosi poslanstvo, ki je podprto z
generacijami, ki je večje od zgolj tega
trenutka: »Je osnova, h kateri se lahko
zmeraj vračamo. Je pomemben za vso
Slovenijo. Je preteklost, sedanjost in
tudi prihodnost.«
Rdeča nit letošnjega jubileja je beseda
SRČNO: Pomen te besede, s katero
se obračamo k našim obiskovalcem
in v katero polagamo našo energijo,
sredstva in zaupanje, je prav v srčnosti, ki jo rudarji imamo. Ob koncu
svojega nagovora se je vodja muzeja
zahvalil vsem, ki so pomagali pri njegovi ustanovitvi, vsem ki so negovali
tradicijo in vrednote premogovništva,

vsem zaposlenim v muzeju in tistim,
ki so kjerkoli in kakorkoli sejali dobre
občutke in vrednote Muzeja.

Zidovi muzeja
predstavljajo srce našega
spomina
»Danes smo se na tem mestu zbrali
vsi, ki soustvarjamo našo skupno
prihodnost in spoštujemo preteklost.
Rudarsko življenje in dediščina, ki so
nam jo zapustili naši predniki, nas je
globoko zaznamovala in v nas pušča
globoke vtise,« so bile uvodne besede
generalnega direktorja Premogovnika Velenje mag. Ludvika Goloba.
»Svet 160 m pod zemljo, ki so ga v
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preteklosti čutili, v njem delali in
živeli številni rudarji, je zadnji dve
desetletji preko Muzeja premogovništva Slovenije na ogled vsem. Ti zidovi
predstavljajo srce našega spomina,
ogledalo naše preteklosti, njihovo
poslanstvo pa je neprecenljivo. Če bi
ti zidovi znali govoriti, nam bi lahko
povedali veliko različnih zgodb. Ti
prostori so in bodo poskrbeli, da
pomembni dogodki, ljudje, stroji in
naprave ne bi utonili v pozabo, da bi
naši otroci in vnuki poznali zgodovino in bili ponosni nanjo vsaj tako, kot
smo mi, ki smo jo pomagali sooblikovati.« Mag. Golob je mnenja, da je bila
leta 1999 sprejeta prava odločitev, da
v opuščenem delu jame Škale odpre
svoja vrata premogovniški muzej:
»Upravičeno smo lahko ponosni na
pot, ki jo je v 20 letih obstoja prehodil
Muzej premogovništva Slovenije. Njegova ambicija je zgodbo o slovenskem
premogovništvu približati čim večjemu številu obiskovalcev, kar jim zagotovo uspeva, saj ga je do zdaj obiskalo
že skoraj pol milijona obiskovalcev.«
Ob tej priložnosti je vodji Muzeja
Stojanu Špeglu za dolgoletno uspešno
delo izročil spominsko priznanje.

Generalni direktor Premogovnika Velenje je vodji Muzeja premogovništva Slovenije Stojanu Špeglu za dolgoletno uspešno delo izročil spominsko priznanje. (foto:
Matic Strozak)

Pristna izkušnja in
doživetje
Direktorica Muzeja Velenje Mojca
Ževart je povedala, da sta dediča
Muzeja slovenskih premogovnikov,
ustanovljenega leta 1957 na pobudo
Društva rudarskih in metalurških inženirjev in tehnikov, danes dva – Muzej Velenje in Muzej premogovništva
Slovenije: »Oboji se trudimo ohraniti
čim več pričevalcev o premogovništvu na Slovenskem ter o vsem, kar
je povezano z njim, in jih na čim bolj
zanimiv način predstaviti javnosti.«
Ževartova je prepričana, da je bila
odločitev o postavitvi muzeja premogovništva v realnem, avtentičnem
okolju Starega jaška, ko se je zanjo
pokazala priložnost, dobra in prava:
»Tako lahko ob sodelovanju muzejske
in rudarske stroke vsem, ki žele spoznati to dragoceno zgodbo, ponudimo
pristno izkušnjo in doživetje, ki se ga
ne pozabi.«
V kulturnem programu so nastopili
Rudarski oktet Velenje, operna in
koncertna pevka Dunja Tinauer in
harfistka Katja Šumečnik.
Metka Marić

»Šopek« vseh tistih, ki se še posebej trudijo negovati tradicijo in vrednote premogovništva. (foto: Matic Strozak)

Pisalo se je leto 1999, ko je opuščen rudniški jašek Škale pri Velenju
ponovno oživel. Še pred dvema desetletjema skrite zakladnice premoga, ki ga iz podzemlja pridobivajo rudarji, so danes kot na dlani. Muzej razkriva marsikatero zanimivost in podaja pogled na življenje in
delo rudarjev. 130 let staro dvigalo, ki nas popelje 160 m pod zemeljsko površje, simulacija rudarske nesreče s tresenjem tal in z zvočnimi
učinki, adrenalinska vožnja z vlakcem po temnih rovih, najglobje
ležeča jedilnica v Sloveniji, avdio-vizualni prizori, rudarsko stanovanje
iz leta 1930, vpogled v geološko sestavo Šaleške doline – vse to je le
nekaj drobtinic, ki navdušujejo obiskovalce.

15

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Sr(e)čen premogovniški muzej
Muzej premogovništva Slovenije je letos upihnil dvajset svečk. Že skoraj pol milijona obiskovalcev
je spoznalo, da je Muzej drugačen od drugih. V sebi nosi nekaj posebnega in ima svojo dušo, zato
ga ob jubileju upravičeno spremlja beseda srčno. Vseh dvajset let obstoja se trudijo, da bi obiskovalce navduševali – z rudarsko dediščino, s priložnostnimi razstavami in koncerti. Za popestritev
svojega praznovanja so na ogled postavili dve navdušujoči razstavi – verjetno najglobljo filatelistično razstavo v premogovniku na svetu in razstavo fotografij, ki so jih v svoje objektive ujeli
fotografi pri spoznavanju premogovniške dediščine.

Na ogled je 120 znamk iz 26 držav oz. s štirih kontinentov. (foto: Veni Ferant)

Znamke niso le majhni lističi, ki jih
pač moramo prilepiti na kuverto.
Znamke v sebi nosijo različne zgodbe, ki jih je zagotovo vredno spoznati.
Prav posebno zgodbo nosi znamka, ki
je bila izdana ob 20-letnici delovanja
Muzeja premogovništva Slovenije.
Znamka, ki se spogleduje z umetnostjo ter si je nadela barvo zlata in
sonca, ki velja za simbol večnosti, pa
ni edina znamka, povezana z Muzejem. V tamkajšnjem podzemnem
delu so 29. junija 2019 odprli verjetno
najglobljo filatelistično razstavo
v premogovniku na svetu avtorja
Toneta Petka.
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Avtor razstave Rudarstvo na znamkah Tone Petek ob »svojih« znamkah.
(foto: Veni Ferant)
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Na ogled je več kot 120 znamk iz 26
držav oz. s štirih kontinentov. Razstavo, ki so jo poimenovali Rudarstvo
na znamkah, dopolnjujejo tematske
dopisnice, ovitki prvega dne, maksimum karta in drugo.
Razstavo, ki je nastala v sodelovanju
s Pošto Slovenije, Filatelistično zvezo
Slovenije ter Filatelističnim in numizmatičnim klubom Celje, je odprl
sekretar Filatelistične zveze Slovenije
Veni Ferant.

»Prvi mož« Muzeja premogovništva Slovenije Stojan Špegel in podpredsednica
Fotokluba Ljubljana Silva Predalič na odprtju fotografske razstave. (foto: arhiv
Fotoklub Ljubljana)

Poskušamo biti še boljši
Vsi se srečujemo s takšnimi in z
drugačnimi izzivi, večnega pa nam
predstavlja to, da poskušamo biti še
boljši, saj si želimo venomer prekašati
samega sebe. Vedno nove izzive iščejo
fotografi, ki pravijo, da si na koncu
dober le toliko, kolikor je dobra tvoja
zadnja objavljena fotografija.
Fotografije, ki so jih naredili člani
Fotokluba Ljubljana, so zagotovo
vredne ogleda, saj atraktivna muzejska postavitev in nenavadni motivi
nekdaj obratujočega rudnika že sami
po sebi nudijo poseben fotografski
izziv, fotografski modeli v tem nenavadnem okolju pa še toliko bolj.
Člani so 8. junija 2019 160 metrov
pod zemeljskih površjem naredili
več kot 500 posnetkov, 38 najboljših
po izboru likovne kritičarke Tatjane
Pregl Kobe je tudi razstavljenih.
Sodelovali so Snježana Barišić, Ana
Cveta Borštnar, Igor Debevec, Blaž
Fortuna, Barbara Gamberger, Barbara
Gregurič Silić, Sabina Kos, Drago
Metljak, Marija Pantelič, Edo Potočnik, Silva Predalič, Alja Pregl, Tatjana
Pregl Kobe in Matej Rukavina.
Metka Marić

Iskanje drugačne fotografije 160 pod zemljo je obrodilo sadove. (foto: arhiv Fotoklub Ljubljana)
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Preplet različnih priložnosti
Dogodek Društva inženirjev in tehnikov, ki se je zgodil v četrtek, 27. junija 2019, je bil preplet
različnih priložnosti. Predstavili smo knjigo Mirana Lukačka z naslovom Premogovniška dejavnost
in njen vpliv na površinsko območje Šaleške doline, na ogled postavili razstavo jamskih kart ter
razgibali obrazne mišice ob nastopu stand up komika.

Knjiga z dragoceno vsebino, ki ostaja tudi za prihodnje generacije. (foto: Matic Strozak)

Prijeten večer v atriju Muzeja premogovništva Slovenije je skupaj z
nami »zakuhal« predsednik Društva
inženirjev in tehnikov Skupine
Premogovnik Velenje Mitja Kamenik: »Društvo se trudi, da bi za svoje
člane organiziralo kar se da zanimive
dogodke. Eden takšnih je zagotovo
tudi danes.« Predstavitev knjige Premogovniška dejavnost in njen vpliv
na površinsko območje Šaleške doline
je popestril velemojster komedije
Admir Baltić, ki je poskrbel za naše
smejalne in trebušne mišice, nam vlil
pozitivno energijo in obarval večer,
Gorenje Gostinstvo je pripravilo slastne burgerje, Šaleška kraft pivovarna
pa je zagotovila ohlajena piva.

Ponovno obujene vasi
Šaleška dolina je dragocen vir
energije, po kateri je človek od 18.
stoletja naprej vse bolj hrepenel.
Premogovniška dejavnost je pustila
močan pečat v dolini, njen vpliv na
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površinsko območje pa je v knjigi
predstavil Miran Lukaček. Knjiga
je bila natisnjena tik pred zdajci in
tudi avtor jo je v roke prvič dobil na
samem dogodku. Neizmerna zanos
in strast, ki ju je izžareval ob pripovedovanju o nastanku knjige je bila
občudovanja vredna.
Ni veliko takih ljudi, ki bi svoj čas in
energijo tako željno vlagali v to, da
tako pomemben del naše zgodovine
ponovno zasveti. Zgodbe vasi, ki bi
lahko za vedno zaspale v jezerskih
globinah, so z njegovo pomočjo ponovno obujene.
Da je knjiga plod sodelovanja več
posameznikov, je nesporno. Večina
podatkov in slikovnega materiala je
pridobljenega iz arhiva Jamomerske
službe Premogovnika Velenje, zato
je prisotne pozdravil tudi vodja
jamomerstva in geodezije dr. Janez
Rošer.

Zapisano za vedno ostane
»Knjiga je sad spominov več ljudi,
predvsem pa vse do danes ohranjenih
dokumentov in fotografij. Avtor jo je
snoval z vsem srcem in velikim navdušenjem. Sveže natisnjena ohranja
pomemben del naše zgodovine, zato
iskrena hvala Miranu, ki je svoj čas
in energijo razdajal za to, da jo lahko
danes prelistamo tudi mi. Zapisano za
vedno ostane, ne samo za nas, ampak
tudi za prihodnje generacije,« je dejal
generalni direktor Premogovnika
Velenje mag. Ludvik Golob.
Verjamemo, da bodo mnoge izmed
bralcev ob prebiranju knjige prevzela
čustva. Sploh tiste, ki boste v knjigi
prepoznali potopljene domačije svojih prednikov. Težko je človeku, ki mu
izruvajo korenine, požagajo deblo ali
odlomijo vejo, saj je dom kot drevo
z istimi koreninami in enim deblom.
Veje pa smo različne, vsaka zase.
Metka Marić

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Društvo inženirjev in tehnikov se trudi, da bi za svoje člane organiziralo kar se da zanimive dogodke. (foto: Matic Strozak)

Zbrane je uvodoma pozdravil predsednik Društva inženirjev
in tehnikov Mitja Kamenik. (foto: Matic Strozak)

Avtor knjige Premogovniška dejavnost in njen vpliv na površinsko območje Šaleške doline Miran Lukaček (foto: Matic
Strozak)

Proizvodnja v avgustu 2019
odkop
E. K. –95/B
CD3/J
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano
187.000
72.600
259.600
15.400

doseženo
166.734
84.308
251.051
10.768

+/–
–20.257
11.708
–8.549
–4.632

275.000

261.819

–13.181

doseženo
2.118.409
117.117
2.235.526

+/–
–87.563
30.117
–57.446

%
89,17
116,13
96,71
69,92

ton na dan
7.579
3.832
11.411
489

95,21

11.901

96,03
134,62
97,49

ton na dan
11.835
654
12.489

Proizvodnja januar–avgust 2019
odkop
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano
2.205.972
87.000
2.292.972

%
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Jamski reševalci na preizkušnji
Vzdržljivost članov Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje smo preverili v nedeljo, 8. septembra 2019, na podlagi t. i. Cooperjevega testa. Na Mestnem stadionu Velenje se je zbralo 64 aktivnih reševalcev, ki jih muhasto vreme ni oviralo pri teku, metu krogle in diska ter skoku v daljino.
(foto: Boris Špeh)
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VEDNO ČISTA VODA

zagotavljamo

zdravo
in

čisto
pitno vodo
www.aquavallis.si

HTZ Velenje, I. P., d. o. o.,

Partizanska cesta 78, 3320 Velenje,
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dr. Gregor Jeromel
Z izzivi in nalogami nikoli ne odlaša, temveč ukrepa takoj in zdaj.
Naš tokratni sogovornik dr. Gregor Jeromel je doktor rudarskih znanosti, ki zase pravi, da je
predvsem dosleden, ažuren, točen in delaven. Morda je ravno zaradi teh lastnosti dokaj mlad
dosegel doktorski naziv. Grega, kot ga kličejo prijatelji in sodelavci, je član našega kolektiva
petnajst let. Zaposlen je v Tehničnih službah Premogovnika Velenje, kjer je vodja različnih
rudarskih projektov. V relativno kratkem času je dosegel kar nekaj pomembnejših uspehov tako
v službi kot zasebno. Naloge, ki so mu zaupane, jemlje kot izzive, zaradi česar se ne ustraši
niti najbolj zahtevnih projektov. Aktiven je na različnih področjih. Veliko prostega časa nameni
tudi Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje, katerega član je že od leta 1994, od 2014 pa
je tudi predsednik tega izjemno uspešnega društva, ki letos obeležuje 100 let delovanja. Kljub
vsakodnevnim izzivom na prvo mesto vedno postavi svojo družino.
 Ali hranite kakšen poseben spomin na mlajša leta?

Veliko jih je, najraje jih obujam
medtem, ko listam albume. Moj oče je
poskrbel tudi za kar nekaj ur videoposnetkov iz mojega otroštva, ki so
shranjeni še na 9-milimetrskem traku
– tehnologiji, ki jo današnja generacija najbrž ne pozna več. Še posebej
zanimivo je, ko z otroki primerjamo,
kako smo njihovi starši nekoč živeli,
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kaj smo počeli ter kako se dandanes
življenje vrti in odvija. Rad se spominjam počitnic s starši na morju, na
smučanju, počitnic pri starih starših
v Vitanju in nenazadnje vsemogočih
prigod, ki smo jih doživljali s prijatelji
v blokovskem naselju v Velenju.
 Kakšen učenec ste bili?

Obiskoval sem Osnovno šolo Mihe
Pintarja Toleda v Velenju. Skozi celotno osnovnošolsko obdobje me je naj-

bolj jezilo, če sem dobil oceno 4+, saj
je bila v redovalnico dejansko vpisana
štirica. Vedno sem ugovarjal, zakaj
ne dobim raje 5-. V času osnovnošolskega šolanja sem zaključil tudi nižjo
glasbeno šolo na trobenti. Po končani
osnovni šoli sem obiskoval Gimnazijo
v Velenju, nato pa sem odšel na študij
v Ljubljano. Zanimivo je, da se ne
spomnim svoje prve petice, prve enice
pa. Dobil sem jo v drugem razredu
pri poštevanki. Šola mi ni povzročala

NA OBISKU
nobenih težav. Imam številna priznanja s šolskih in regijskih tekmovanj s
področij fizike, matematike, kemije
… Da sem prišel do poklica oz.
stopnje izobrazbe, ki sem si jo želel in
sem jo tudi dosegel, sem potreboval
približno 20 let šolanja.
 Kakšen poklic ste si želeli pri
desetih letih?

Kot otroka me je fasciniralo vesolje.
Želel sem si službo nekje v Ameriki, morda v Nasi ali v kateri drugi
ustanovi, kjer bi vsaj malo dišalo po
astronomiji.
 Kje ste zaposleni in kaj počnete?

V času študija na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani sem bil
štipendist Premogovnika Velenje.
Tudi prakso sem v letu 2002 opravil v
Premogovniku. Študij sem končal leta
2004 z diplomo z naslovom »NUMERIČNA SIMULACIJA RUŠNIH
PROCESOV PRI ODKOPAVANJU
PREMOGA«. Pridobil sem naziv
univerzitetni diplomirani inženir
rudarstva in geotehnologije. Kljub
temu izobraževanja še nisem želel zaključiti, zato sem se leta 2004 zaposlil
v Premogovniku Velenje kot podiplomski študent – mladi raziskovalec
iz gospodarstva. V letu 2007 sem
prišel v Hidrogeološko službo, kjer
sem delal kot geomehanik. Leta 2010
sem pridobil naziv doktor rudarskih
znanosti z doktorsko disertacijo z naslovom »KONSTITUTIVNI MODEL
VEČKRAT PORUŠENE KROVNINE
PRI PODZEMNEM ODKOPAVANJU PREMOGA«. V času svojega
izobraževanje sem objavil številne
članke v strokovnih revijah tako
doma kot tudi v tujini. Od leta 2018
sem kot vodja rudarskega projekta zaposlen v rudarski projektivi, ki deluje
v okviru Tehničnih služb. Skrbim za
izdelavo rudarske tehnične dokumentacije za vse vrste projektov, ob tem
pokrivam tudi projektivo zračenja.
Sem tudi vodja projekta ventilatorske
postaje NOP II in vodja programske naloge »Scenariji obratovanja
Premogovnika Velenje v prihodnje«.
V vmesnem obdobju sem kot asistent
deset let poučeval na Naravoslovnotehniški fakulteti, vendar ta čas zdaj
raje namenim družini.
 Kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj stavkih?

Premogovnik Velenje je s Skupino PV

Nekaj utrinkov iz družinskega albuma
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dr. Gregor Jeromel je dolgoletni član in zadnjih pet let tudi predsednik Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje.

ogromen konglomerat, kjer moraš,
če želiš nekaj spremeniti, stopati z
majhnimi koraki. Pri nas vedno stremimo k izboljšavam, žal, skozi leta
pozabljamo na obstoječe rešitve in
na poti, ki smo jih že kdaj prehodili.
Menim, da se proces učenja nikoli ne
konča, saj se vsak dan naučimo česa
novega. Podjetje nam poleg dela in
plače nudi številne bonitete, ki se jih
verjetno sploh ne zavedamo, dokler
ne izkusimo dela kje drugje. Delavec
pa naj predstavlja bogastvo podjetja
in nikakor ne njegov strošek.
 Na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?

Zjutraj za zdaj nimam težav, ko se
odpravim na delo, prav tako tudi
ne z zgodnjim vstajanjem. Veselim
se novih izzivov, ki mi jih prinese
vsakdanjik.
 Na koga ali kaj se pri svojem
delu lahko najbolj zanesete?

Mogoče bo zvenelo egoistično, a
najbolj zaupam sebi. Zaupam svojim
izkušnjam, ki sem jih nabral skozi
različna dela v Premogovniku. Tako
preko dela na vseh deloviščih v jami,
kakor tudi med delom na področjih
izven nje. Ko se nabere več stvari, si
napišem, kaj vse je potrebno storiti,
nato pa eno zadevo za drugo »od-
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kljukam« s seznama. Dobro je, da
si pripraviš pregled, zato ne odlašaj,
temveč ukrepaj.
 Kaj najraje počnete v prostem
času?

Večino prostega časa namenim svoji
družini – osemletnima Klari in Aljažu, sedemletni Brini ter ženi Urški.
Uživamo v sprehodih in izletih, za katere nam ne zmanjka idej. V življenju
ni lepšega kot opazovati svoje otroke
odraščati. Hvaležen sem, da smo
lahko veliko skupaj.
 Kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?

Najprej je seveda moja družina, nato
starši in sestra, potem pridejo na
vrsto tudi prijatelji. Dejansko pa mi
največ pomeni zdravje, saj so brez
njega še tako lepi trenutki zaman.
 Kdo je na vaši izbrani fotografiji?

Na moji izbrani fotografiji so hčerki
Klara in Brina, sin Aljaž ter žena
Urška.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?

Trenutno si ne bi mogel zamisliti in
želeti več od tega, kar imam. Z družino živim v manjši hiši v centru Velenja, kjer sem več kot zadovoljen, saj
se imamo zelo lepo. Upam in želim si,

da tako ostane in naj traja …
 V kateri kulturni ali športni
ustanovi vas lahko največkrat srečamo?

Vsaj dvakrat tedensko me lahko
srečate v Glasbeni šoli Frana Koruna
Koželjskega v Velenju, kjer imamo redne vaje Pihalnega orkestra
Premogovnika Velenje, v katerem
igram trobento. Sem tudi predsednik
društva, zato je moja vsakokratna prisotnost več kot zaželena. Če je vožnja
z motorjem šport, potem sem tudi
športnik. Uživam v redkih priložnostih, ko lahko z motorjem prevozim
nekaj kilometrov.
 Katere so tri vaše dobre lastnosti?

Menim, da sem dosleden, ažuren,
točen in delaven.
 Kaj bi spremenili pri sebi?

Želel bi si, da bi bil kdaj bolj »flegma«, da ne bi opazil vseh stvari in
jih razčlenjeval do podrobnosti, saj
se potem z njimi tudi ne bi toliko
obremenjeval.
 Katero načelo vas spremlja skozi
življenje?

Za delo imaš na voljo štiriindvajset
ur. Če je dela preveč oz. je dan prekratek, vstani kakšno uro prej!
Slobodan Mrkonjić

PODJETJE SMO LJUDJE

Novi generalni direktor Premogovnika
Velenje je mag. Marko Mavec
Nadzorni svet Premogovnika Velenje je na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Akta
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo 30. avgusta 2019 za generalnega direktorja Premogovnika Velenje za mandatno obdobje štirih let imenoval mag. Marka Mavca.
Mag. Marko Mavec je po izobrazbi
magister rudarskih in geotehnoloških
znanosti. Med letoma 1989–2004 je
bil zaposlen v Premogovniku Velenje,
nazadnje kot vodja tehničnih služb.
Zadnjih petnajst let je opravljal
funkcijo direktorja v družbi ERICo,
Inštitut za ekološke raziskave, zdaj
imenovani Eurofins ERICo Slovenija.
Mag. Mavec ima strokovna in tehnična znanja na področju geotehnologije, rudarstva, geodezije, geomehanike,
hidrogeologije, ekologije in okolja ter
trajnostnega razvoja.

Novo vodstvo Termoelektrarne Šoštanj
Poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), v vlogi ustanovitelja družbe Termoelektrarne
Šoštanj (TEŠ), je 29. avgusta 2019 za generalnega direktorja družbe TEŠ imenovalo dr. Viktorja
Vračarja, za direktorja družbe pa Mitjo Tašlerja. Oba sta bila imenovana na osnovi osebnega povabila in za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 1. 9. 2019.
vključen v projekte, ki potekajo v TEŠ
ter med TEŠ in njegovimi deležniki.
Mitja Tašler, ki je bil za začasnega
direktorja TEŠ imenovan 26. februarja
2019, s pričetkom mandata 1. 3. 2019,
je po izobrazbi diplomirani inženir
elektronike z več kot desetletnimi
izkušnjami v energetiki, od tega več
kot pet let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih. V šestih mesecih od
imenovanja za začasnega direktorja
TEŠ je uspešno vodil družbo.

Dr. Viktor Vračar, ki je kot poslovni
direktor tudi član poslovodstva HSE,
je doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije in diplomirani inženir elektrotehnike. Ima več
kot dvajset let delovnih izkušenj, od
tega več kot petnajst let kot direktor

različnih družb. Poslovanje TEŠ dobro
pozna ne le kot nekdanji član Nadzornega sveta HSE, podrobneje in na operativni ravni ga je spoznal predvsem v
času opravljanja funkcije poslovnega
direktorja HSE, odgovornega za področje proizvodnje. Ves čas je aktivno

Vsem trem direktorjem
ob imenovanju na novo
funkcijo iskreno čestitamo in jim želimo veliko
delovnih uspehov.
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V HTZ usposobljeni tudi
za servisiranje in popravila
neelektrične Ex-opreme
Največja hčerinska družba Premogovnika Velenje, invalidsko podjetje HTZ Velenje, je uspešno
pridobila Certifikat o usposobljenosti za servisiranje in popravila neelektrične Ex-opreme. S
programsko nalogo, ki je zaradi svoje zahtevnosti trajala kar nekaj let, so se v zadnjem letu
intenzivno ukvarjali Silvo Pečovnik kot vodja projektne naloge, Niko Filipović, Marko Škarja,
Marko Rovšnik in Jože Stropnik. Vsi so zaposleni v strojni delavnici Remonta in vzdrževanja ter so
inženirji in drugi strokovnjaki s področja strojništva.
Zakonodajo s področja protieksplozijske zaščite v EU ureja
direktiva 2014/34/EU, v Sloveniji pa je ta urejena s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (UL RS, št. 41/16). Slednja
že kar nekaj časa poleg električne Ex-opreme obravnava
tudi neelektrično Ex-opremo, kot so reduktorji, zobniški
prenosi, črpalke, hidromotorji, hidravlični in pnevmatski
cilindri, sklopke, jermenski pogoni, ventilatorji, transportni
trakovi, ležaji … Našteto opremo uporabljamo v eksplozijsko ogroženih prostorih na področju rudarstva in zunanje
industrije – tudi v Premogovniku Velenje.
S strani vodstva družbe HTZ Velenje je bila že pred leti izdana programska naloga PN-04-2012/HTZ, katere namen
je bil predvsem uskladitev postopkov v procesu servisiranja in popravljanja neelektrične Ex-opreme, skladno z
veljavno zakonodajo, ter v nadaljevanju od priglašenega
organa v Sloveniji pridobitev Certifikata o usposobljenosti za servisiranje in popravila Ex-opreme za strojno
delavnico.
V postopku pridobivanja certifikata o usposobljenosti je bilo največ dela pri pripravi sistemske in
servisne dokumentacije, ki je zdaj usklajena tako
s standardi za kakovost kot s standardi s področja
protieksplozijske zaščite.
Za ciljno skupino tehničnega in servisnega osebja strojne
delavnice je bilo s strani ponudnika izobraževanj za neelektrično Ex-opremo (SIQ-Slovenski institut za kakovost
in meroslovje - Ex dejavnost) izvedeno tudi izobraževanje
in preverjanje znanja. Udeleženci izobraževanja smo bili
poleg osnov iz protieksplozijske zaščite seznanjeni tudi s
praktičnimi primeri nesreč, ki jih lahko povzroči malomarno in neustrezno servisiranje neelektrične Ex-opreme.

Presoja sistema je bila izvedena s strani SIQ
V prvem delu presoje je bil opravljen pregled sistemske in
servisne dokumentacije, v nadaljevanju pa je bila izvedena
še presoja prostorov, merilne opreme, delovne opreme in
nekaj naključno izbranih praktičnih postopkov servisiranja neelektrične Ex-opreme v strojni delavnici.
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Na koncu je bila opravljena še presoja sledljivosti, odgovornosti in vodenja kartoteke, ki je obvezna za celotno
obratovalno obdobje opreme. Neskladij na presoji ni bilo
ugotovljenih, dva koristna priporočila pa smo upoštevali
in vpeljali v proces.
Pridobitev Certifikata o usposobljenosti za servisiranje in
popravila Ex-opreme s strani priglašenega organa, ki ga je
treba periodično obnavljati vsaka tri leta, bo prispevala k
izboljšanju kakovosti servisiranja in popravljanja neelektrične Ex-opreme v strojni delavnici Remonta in vzdrževanja družbe HTZ Velenje.
Silvo Pečovnik
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Izšel je nov katalog
poslovnih in promocijskih daril!
Prepričani smo, da bo Katalog poslovnih in promocijskih daril, ki smo ga z velikim občutkom odgovornosti
in pozornosti oblikovali za prihajajoče leto 2020, enostavno in ugodno rešil vaše morebitne dileme pri izbiri
poslovnih daril.

več na:

www.studiohtz.si

Na vsako izbrano darilo lahko natisnemo ali izvezemo vaš logotip ali
slogan, s katerim vašemu darilu dodate osebno noto s katero izrazite kdo
ste in kakšna je vaša vizija.

Info: BOŠTJAN KRAJNC

T: (03) 898 40 32, G: 041 445 282, E: bostjan.krajnc@rlv.si
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Ne odlašajte z odločitvijo in si pravočasno zagotovite darila!
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RGP začel z izdelavo
predora v Kopru
Mestna občina Koper je z izvajalcem del CGP iz Novega mesta začela graditi novo parkirno hišo
na Muzejskem trgu v Kopru. Izgradnja le-te je ključnega pomena za ureditev prometa v starem
mestnem jedru in hkrati prinaša velik doprinos k razvoju historičnega dela mesta z vidika
prebivalcev, obiskovalcev in drugih uporabnikov starega mestnega jedra. Vhod do garažne hiše
bo izveden s Kopališkega nabrežja, in sicer kot dovoz skozi predor, ki smo ga v družbi RGP začeli
graditi septembra.

Parkirna hiša bo imela skoraj 500
parkirnih mest in bo izvedena v treh
podzemnih nivojih. Dolžina predora
znaša več kot 30 metrov. Družba CGP
je z deli pričela v gradbeni jami, v
družbi RGP pa smo začeli z izdelavo
tunela proti gradbeni jami s smeri
Kopališkega nabrežja.
Karakteristični prečni profil predora
zajema sledeče podatke:
• izkopni profil predora: 42,28 m2;
• širina predora: 6,5 m;
• višina predora: 6,5 m in
• vozišče: 2 x 2,75 m.
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Neugodna geologija na
mestu izkopa predorske
cevi
Na osnovi predhodnih raziskav je
bila podana geološka sestava plasti,
skozi katere bomo zgradili predor.
Zgornja dva metra brežine predstavlja
nasip. Pod to plastjo nastopi 4 metre
debela plast preperelega do močno
preperelega fliša. Sledi plast fliša, ki
je sestavljena iz tankoplastnatega
laporja z redkimi polami peščenjaka. Najvišja debelina nadkritja

nad predorom znaša 5 metrov. Nad
predorom poteka Belvederska cesta.
Glede na to pričakujemo izkop v zelo
zahtevni hribini.

Izkop in primarna
podgradnja
Izkop predora izvajamo v dveh fazah.
Prva zajema izkop kalote, druga pa
izkop stopnice. Kot podporni ukrep
uporabljamo brizgan beton debeline
20 cm, jekleno ločno podporje K-24,
dve plasti armaturne mreže in IBO-sidra dolžine 6 m. Pred začetkom del
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smo izvedli jekleni cevni ščit (pipe
roof) v dolžini 15 metrov, ki nam
omogoča ustrezno večjo dimenzijo
in večjo nosilnost ter s tem stabilnost
temena. Na globini 11 metrov bomo
ponovno izvedli cevni ščit proti gradbeni jami. Izkopali bomo okoli 1.292
m3 materiala, za kar uporabljamo
bager z žlico in pikerjem.

Notranja obloga
Le-ta bo debeline 20 cm in bo služila
kot nosilni element predora in nosilec
zaščite hidroizolacije. Bo polkrožne
oblike, temeljena v talnem oboku
tako, da se bo sila v notranji oblogi
preko temelja prenašala na talno
ploščo predora.

Geotehnične meritve
Izvedba geotehničnih meritev v
predoru je nujna, saj se na ta način
pridobivajo informacije o pogojih pri
gradnji predora. Na podlagi teh podatkov je možno sproti prilagajati vse
ključne faze izgradnje predora danim
razmeram. Predvidene so sledeče
meritve in opazovanja:
• geološka spremljava izkopa;
• trigonometrične meritve v
predoru;

• trigonometrične meritve na površini in
• opazovanje infrastrukturnih
objektov v vplivnem območju
predora.

Zaključek
Zaradi same dolžine predora, ki sicer
meri nekaj več kot 30 metrov, ne
moremo govoriti o dolgem predoru,
vendar je izgradnja le-tega izredno
zahtevna zaradi geologije območja, ki

obsega zelo slabo hribino. Prav tako
je nad predorom izredno malo nadkritja (do 5 m), zato se bi morebitni
posedki, do katerih pa ne sme priti,
hipno reflektirali na obstoječi cesti.
Zaradi tega predstavlja ta projekt
izredno zapleteno gradnjo objekta.
Zaključek vseh del predvidevamo v
začetku prihodnjega leta.
mag. Marko Ranzinger,
vodja operative
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Premogovniški harmonikarji
navdušili v Bad Bleibergu
V soboto, 7. septembra 2019, smo člani Harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika Velenje
na povabilo organizatorjev praznovanja rudarskih tradicij z naslovom BERGMANDLFEST BAD BLEIBERG vnovič nastopili s svojim glasbenim programom. Na tem praznovanju nastopamo že od leta
2003.

Prireditelj nas je počastil z ogledom
muzeja rudarstva TERRA MYSTICA.
Ogled je trajal dve uri, vsebina podzemnih eksponatov pa je fascinantna.
Takoj po prihodu na prizorišče
praznovanja smo pred številno publiko zaigrali nekaj skladb z našega
repertoarja, začenši z Golico. Sledil
je tekmovalni program v rudarskih
veščinah. Trije izbrani člani orkestra
(Peter Postružin, Primož Plaznik in
Rok Korošec) so se z ekipami organizatorjev pomerili v znanju rudarskih
veščin. Na sporedu tekmovanj je bilo
najprej vrtanje v skalo s pnevmatskim
kladivom, seštevek globin izvrtanih
lukenj, nato vlečenje »kible«, obtežene
s kamni, po provizornem jašku, število
dvigov kible v eni minuti. Za poslastico pa je sledilo še korakanje v troje
s smučmi po travi; vsi trije na enem
paru smuči. Merilo uspeha je bil čas,
pretečen na odrejeni dolžini.
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Sledila je razglasitev zmagovalcev in
glasbeni program – izmenoma še z
glasbeno ekipo domačinov. Premogovniški harmonikarji smo preigrali
skoraj ves naš program, popularno
Rožico smo zaigrali kar petkrat. Na
organizatorje smo po njihovih izjavah
naredili izjemen vtis.

Zahvaljujemo se Premogovniku Velenje in gasilcem PIGD Premogovnika
Velenje za pomoč pri prevozu v Bad
Bleiberg.
SREČNO!

Peter Postružin
in Jože Zaluberšek
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Rudarski oktet na Slovaškem
V prvih dneh septembra se je na Slovaškem odvijal festival PRIEVIDZA 2019, na katerega so organizatorji povabili tudi člane Rudarskega okteta. Vokalna zasedba, ki na kulturno-pevskem področju ustvarja že od leta 1979 in v svojem bogatem umetniškem repertoarju goji tako stanovsko
rudarsko pesem, narodno zvrst, črnske duhovne pesmi in popevke, je zopet navdušila poslušalce.

Na festivalu so se v okviru tridnevnega programa predstavile vokalne
in inštrumentalne skupine iz širne
Evrope. Rudarski oktet je za to priložnost pripravil bogat izbor pesmi, ki
so obsegale tako narodne pesmi kot
popevke, izvedene v tradicionalnem
slogu te zasedbe.
Na večernem koncertu na največjem trgu v mestu smo bili s strani
poslušalcev deležni stoječih ovacij.
Ob srečanju z županjo mesta gostitelja, dr. Katarino Machoškovo, je bilo
ponovno poudarjeno pomembno
kulturno sodelovanje med mestoma
Prievidza in Velenje, ki ima zelo
bogato tradicijo.
V Rudarskem oktetu se zavedamo pomena pripadnosti rudarski tradiciji in
našim koreninam. Vedno in povsod
povemo, da smo rudarji, da naše uniforme pripadajo rudarskemu stanu

in da prihajamo od tam, kjer znamo
delati pod zemljo. Ubrano zapeti na
odru v žlahtni črnini je neopisljivo
lep občutek, ki nikoli ne izgine. Letos

obeležujemo 40-letnico delovanja in v
sklopu tega jubileja nas čaka v mesecu oktobru še gostovanje na Češkem.
mag. Marko Ranzinger
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Vabljeni v družbo godbenikov
Ljubitelji kakovostne glasbe boste zopet prišli na svoj račun, saj Pihalni orkester Premogovnika
Velenje pripravlja nepozabno abonmajsko sezono, že 14. zapored. Tokrat so v goste povabili Policijski orkester in Pihalni orkester Slovenj Gradec. Abonma pa seveda ne bo minil brez njihovega
že tradicionalnega novoletnega in spomladanskega koncerta. Taktirko zadnja tri leta uspešno vihti
Anton Vrzelak, ki pravi, da nova abonmajska sezona prihaja prav potihoma in prijazno z željo, da
vam seže do srca.

»Naša življenja so z glasbo prepletena
že od nekdaj, njeno vrednost
pa zaradi njene prisotnosti in
samoumevnosti pogosto skoraj
spregledamo. Zavedanje o njenem
pomenu se nam utrne šele takrat,
ko se nas dotakne na prav poseben
način. In ko se nas dotakne, se začne
čudovito potovanje,« so godbeniki
zapisali na vabilu na predstavitev
fotomonografije, ki je nastala ob
100-letnici njihovega delovanja.
Čudovito glasbeno popotovanje
pa so pripravili tudi za tokratno
abonmajsko sezono. Glasbeniki bodo
znova ustvarili nepozabne večere v
izbrani družbi. V goste so povabili
Policijski orkester, ki se nam bo
predstavil 12. oktobra letos, Pihalni
orkester Slovenj Gradec 25. januarja
prihodnje leto. Člani Pihalnega orke-
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stra Premogovnika Velenje zagotavljajo, da nas bosta navdušila tudi njihova dva že tradicionalna koncerta,
in sicer 7. decembra Novoletni
koncert in 18. aprila prihodnje leto
Spomladanski koncert.
Godbeniki tudi sicer ne mirujejo,
še posebej letos, ko so dopolnili
častitljivi jubilej. Za njimi je že uvod v
praznovanje 100-letnice delovanja, saj
so aprila pripravili slavnostni koncert

s podelitvijo Gallusovih priznanj in
značk, junija so izdali monografijo,
ki so jo predstavili na okrogli mizi.
Osrednje dogajanje je bilo 20. septembra, ko so v okviru praznovanja
60. obletnice Mestne občine Velenje
organizirali koncert z velenjskimi
glasbenimi gosti. Koncert je bil darilo
velenjskih glasbenikov mestu.
Metka Marić

Že obstoječi abonenti lahko vstopnice za 14. abonmajsko sezono
Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje kupite od 23. septembra, vsi
ostali od 30. septembra 2019 dalje. Dodatne informacije o abonmajskem
programu in nakupu vstopnic v prostorih orkestra v Glasbeni šoli Frana
Koruna Koželjskega Velenje dobite preko 031 677 444 ali www.popv.si.
Prijazno vabljeni v njihovo družbo!

ABONMAJSKI PROGRAM
PIHALNEGA ORKESTRA PREMOGOVNIKA VELENJE

KONCERTNA SEZONA 2019/2020
Policijski orkester
sobota, 12. oktobra 2019
Vrhunski glasbeni sestav ter uradni protokolarni orkester RS je lani obeležil 70. obletnico delovanja. Vsestranskost orkestra je slišna tako na ceremonialnih nastopih, protokolarnih dogodkih ali koncertih, pri koračnicah,
zabavni glasbi, jazzu, originalnih skladbah, najtežjih klasičnih ali sodobnih mojstrovinah. Poustvarjanje najrazličnejše glasbe za pihalne orkestre na najvišji ravni je smisel ter vodilo Policijskega orkestra. Izvajalska širina
sestava je solistični prostor ponudila številnim priznanim solistom. Umetniškemu vodji Nejcu Bečanu, ki pušča
velik odtis v svetu glasbe, izvajalska pestrost sestava ni tuja. Koncert bodo v celoti zaznamovala dela slovenskih
skladateljev, ki bodo tokrat izvedena prvič. Solistični skladbi za tenorski in sopranski helikon sta napisala Tomaž
Habe in Igor Krivokapič, z dvema koncertnima skladbama za pihalni orkester pa se kot skladatelj predstavlja
tudi sam dirigent.

Novoletni koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje
sobota, 7. decembra 2019
»Glasba je lirična pajčevina med srcem, dušo in možgani,« je nekoč zapisal hrvaški pisatelj Miroslav Krleža. Da
se ta pajčevina nikoli ne utrga, skrbijo člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ki so prestopili stoletni
življenjski prag. Godba je njihova druga družina, ta jih povezuje in navdihuje, zato številne nagrade in priznanja
niso zgolj naključje. Vsak njihov koncert je drugačen, a prav vsak izmed njih poslušalce vedno znova popolnoma prevzame. Vsi so edinstveni ter neponovljivi, takšen bo tudi letošnji že tradicionalni Novoletni koncert.
Skupaj bomo prekrižarili skozi nabor najboljših in najbolj priljubljenih del za pihalne orkestre, pridružili se jim
bodo tudi posebni gostje. Izbrana glasba, ki se bo poslušalcev dotaknila s svojo magično močjo, je povabilo na
druženje v prazničnem decembru.

Pihalni orkester Slovenj Gradec
sobota, 25. januarja 2020
KD Pihalni orkester Slovenj Gradec je naslednik Mestne godbe Slovenj Gradec, ki je bila ustanovljena leta 1934;
v 80. letih se je preimenoval v naziv, ki ga nosi še danes. Orkester, ki deluje pod umetniškim vodenjem Petra
Valtla, uvrščamo med najboljše pihalne orkestre Slovenije, kar potrjujejo najvišje uvrstitve na tekmovanjih Zveze slovenskih godb v najelitnejši koncertni skupini. Njihovo kakovost potrjujejo tudi prejeta odličja v mednarodnem merilu. Orkester je pomemben del kulturnega utripa v mestu, kraju oz. celotni regiji ter žanje veliko
odobravanje s strani poslušalcev. V svojem sestavu združuje staro ter mlado (mladost in izkušnje) z različnim
glasbenim predznanjem, energijo in vizijo, kar mu omogoča izvajanje vseh žanrov glasbe. S tem gradi dobre vezi
v medsebojnih odnosih tako med člani orkestra kot širšim prebivalstvom.

Spomladanski koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje
sobota, 18. aprila 2020
Prvi žarki spomladanskega sonca nas bodo spomnili na novo glasbeno poslastico. Neumorni godbeniki in godbenice bodo na svojem Spomladanskem koncertu preigravali melodije glasbenih velikanov. Njihova glasba bo
naša srca napolnila z gorečnostjo, saj »najboljših in najlepših reči na svetu ne moremo videti, niti se jih dotakniti.
Čutiti jih moramo s srcem …". Z raznolikim naborom kakovostno izvedenih skladb bodo razveseljevali različne
generacije in zahteve poslušalcev. V svoj repertoar zelo radi vtihotapijo tudi novejše, nekoliko lahkotnejše ritme,
da se s tem še bolj približajo zvestemu občinstvu. Pravijo, da njihovi instrumenti niso nič drugega kot orodje za
izražanje tistega, kar čutijo. Lastna izkustva so najbolj pristna, zato tega koncerta ne velja zamuditi.
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Zbor članov Športnega društva
Letošnji zbor članov Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje je
potekal 26. junija 2019 v premogovniški Zeleni dvorani. Na zboru so kot
vedno tudi letos najprej imenovali
delovno predsedstvo. V nadaljevanju
je sledila predstavitev poročil za leto
2018, obravnava in sprejem poročil za
leto 2018, predstavitev programa dela
in finančnega načrta za leto 2019,
obravnava in sprejem programa dela
in finančnega načrta za leto 2019 ter
nadomestne volitve. Ob koncu sta
sledila še razprava in zaključek.
Prisotne je uvodoma pozdravil
predsednik Športnega društva Robert
Lah. Petnajstminutni premor zaradi
sklepčnosti smo zapolnili z delavnico
»Spoprijemanje s stresom«, ki sta jo
izvedli mladi psihologinji s Centra
za krepitev zdravja iz Zdravstvenega
doma Velenje.
V nadaljevanju je predsednik Robert
Lah predstavil delovanje društva in
se zahvalil športnim animatorjem
za trud skozi vse leto. Jožica Peterlin je predstavila finančno poročilo,

poročilo po programih; Preventiva
– soorganizator ŠD, organizator VZD,
Preventivno vodena rekreacija, Rekreacijo po izbiri za člane ŠD in plan
delovanja za leto 2019.
Ob zaključku zbora se je predsednik
društva zahvalil vsem za prisotnost

in vzpodbudil člane k nadaljnjim aktivnostim društva, saj to blagodejno
vpliva na zdravje in počutje človeka
ter s tem zmanjšuje vzroke za nastop
bolezni in posledično tudi bolniškega
staleža.
Jožica Peterlin

Obvestila Kluba upokojencev Skupine PV
Napovednik dogodkov:
• 8. 10. 2019 – pohod na Kum (vlak),
• 9. 10. 2019 – vpis za jesenski izlet,
• 12. 11. 2019 – pohod na Čreto iz Mozirja,
• 13. 11. 2019 – predprodaja smučarskih vozovnic,
• 20. 11. 2019 – vpis za decembrski izlet,
• 27. 11. 2019 – vpis letovanj v sindikalnih apartmajih za prvo polovico leta 2020,
• 10. 12. 2019 – pohod v neznano.
Nekaj dogodkov še ni potrjenih, točne informacije boste prejeli z obvestilom preko SMS-a. Če jih še ne prejemate, pošljite IME in PRIIMEK na 070 254 006, obiščite tudi spletno stran www.kupv.webs.com ali pokličite na
brezplačni telefonski odzivnik 080 9893.
Klubska pisarna se nahaja na jašku Škale v prvem nadstropju nad nekdanjim vhodom v belo garderobo. Pred
vhodom v Muzej premogovništva Slovenije zavijete levo do naslednjega vhoda. Odprta je vsako delovno sredo
med 9. in 11. uro. Klub je v času uradnih ur dosegljiv na telefon 03 8982 140. V nujnih primerih pokličite predsednika na 041 782 688
Upravni odbor Kluba upokojencev
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8.

DECEMBER

2019

15.

ŠTAFETNI TEK
SVETE BARBARE

Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje vabi v nedeljo, 8. decembra 2019, na 15. štafetni tek
svete Barbare. Tek bo potekal v okolici Škalskega jezera v Velenju z začetkom ob 10. uri.
Prijave so možne do srede, 4. 12. 2019, preko spletne strani:
http://www.protime.si/prijava/15-stafetni-tek-sv-barbare

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi našega moža, očeta, tasta in dedija

Mnogo prezgodaj nas je za vedno zapustil dragi mož, ati, sin,
zet, brat, stric in prijatelj

Ob boleči izgubi dragega moža,
očeta in dedija

Ivana Praprotnika
se iskreno zahvaljujemo sodelavcem Elektroslužbe OUTN J3
(klasirnica), sodelavcem Muzeja
premogovništva Slovenije, častni straži, Pihalnemu orkestru
Premogovnika Velenje, sindikatu SPESS-PV, gasilcem PGD
Šalek in PGD Legen. Iskrena
hvala Samu Kopušarju za lepe
besede slovesa na pokopališču v
Podkraju ter vsem, ki ste ga 23.
maja v velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.
žena Zofka, sinova Bojan z
družino in Aleš s Silvijo

Boštjan Podpečan.
Iskrena zahvala za vso podporo sorodnikom, sosedom in
prijateljem. Posebna zahvala
kolektivu Premogovnika Velenje – obratu Proizvodnja, častni
straži, Pihalnemu orkestru
Premogovnika Velenje, pevcem
in Dragu Kolarju za poslovilne
besede.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.
žena Jana, sin Timotej
in hčerka Manja

Dineta Janjića
se iskreno zahvaljujemo kolektivu HTZ Pralnica in kopalnica
ter sindikalni podružnici SPESS-PV za vso podporo in pomoč.
Najlepše se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem ter
vsem, ki ste bili z nami v dneh
žalosti in ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti.
žena Mirjana ter sinova Radomir in Dejan z družinama
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PONUDBA
NEPREMIČNIN
PARCELE
PARCELA VELENJE
Lokacija: ŽUPANČIČEVA
Velikost: 704 m2
Cena: €62.000,00
PARCELA VELENJE
Lokacija: STARA VAS
Velikost: 489 m2
Cena: €60.000,00
PARCELA VELENJE
Lokacija: VINSKA GORA
Velikost: 1.339 m2
Cena: €100.000,00
PARCELA PODKRAJ
Lokacija: PODKRAJ
Velikost: 1.002 m2
Cena: €45.000,00
PARCELA VELENJE
Lokacija: ŠALEK
Velikost: 1.420 m2
Cena: €120.000,00
PARCELA BEVČE
Lokacija: BEVČE
Velikost: 1.312 m2
Cena: €35.000,00
PARCELA VELENJE
Lokacija: CESTA X
Velikost: 650 m2
Cena: €33.000,00

HIŠE
HIŠA ŽALEC
Lokacija: STUDENCE
Zgrajeno: adaptirano 2009
Velikost: 242 m2
Velikost parcele: 1.016 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:
D (60 - 105 kWh/m2a)
Cena: €159.000,00
HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: 1900
Velikost: 900 m2
Velikost parcele: 513 m2
Etažnost: P+1+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €145.000,00

www.habit.si

HIŠA VINSKA GORA
Lokacija: PRELSKA
Zgrajeno: 1942
Velikost: 57 m2
Velikost parcele: 1.891 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €65.000,00

HIŠA LIPJE
Lokacija: VELENJE LIPJE
Zgrajeno: 1992
Velikost: 158 m2
Velikost parcele: 4.046 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €110.000,00

VEČSTANOVANJSKA HIŠA PESJE
Lokacija: VELENJE PESJE
Zgrajeno: 1990
Velikost: 520 m2
Velikost parcele: 1.016 m2
Etažnost: P+1+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €420.000,00

HIŠA KONOVO
Lokacija: VELENJE KONOVO
Zgrajeno: 1994
Velikost: 320,4 m2
Velikost parcele: 1.670 m2
Etažnost: K+P+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €250.000,00

ŠOŠTANJ HIŠA
Lokacija: ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANA 2005
Velikost: 282 m2
Etažnost: P+1+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €110.000,00

HIŠA PODKRAJ PRI VELENJU
Lokacija: VELENJE PODKRAJ
Zgrajeno: 1985
Velikost: 328,7 m2
Velikost parcele: 1.006 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:
C (35 - 60 kWh/m2a)
Cena: €199.000,00

STAREJŠA HIŠA V HRASTOVCU
Lokacija: HRASTOVEC
Zgrajeno: 1880
Velikost: 65 m2
Velikost parcele: 609 m2
Etažnost: K+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €25.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: KS ŠMARTNO
Zgrajeno: 1958
Velikost: 215 m2
Velikost parcele: 675 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €220.000,00

HIŠA VITANJE
Lokacija: VITANJE CENTER
Zgrajeno: 1700
Velikost: 178 m2
Velikost parcele: 718 m2
Etažnost: P+1+M
Cena: €45.000,00

STANOVANJA

HIŠA BELE VODE
Lokacija: ŠOŠTANJ BELE VODE
Zgrajeno: 1970
Velikost: 118 m2
Velikost parcele: 676 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €95.000,00
HIŠA SKORNO
Lokacija: SKORNO
Zgrajeno: 2019
Velikost: 90 m2
Velikost parcele: 602 m2
Etažnost: P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €79.000,00
HIŠA LIPJE
Lokacija: VELENJE LIPJE
Zgrajeno: 1987
Velikost: 158 m2
Velikost parcele: 1.547 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:
F (150 - 210 kWh/m2a)
Cena: €162.000,00

HIŠA BEVČE
Lokacija: VELENJE CESTA V BEVČE
Zgrajeno: adaptirano 2007
Velikost: 395,5 m2
Velikost parcele: 980 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:
E (105 - 150 kWh/m2a)
Cena: €258.000,00
HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1960
Velikost: 302 m2
Velikost parcele: 455 m2
Etažnost: P+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €115.000,00

HIŠA FLORJAN
Lokacija: FLORJAN ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1985
Velikost: 187 m2
Velikost parcele: 790 m2
Etažnost: K+P+1+M
Energetska izkaznica:
F (150 - 210 kWh/m2a)
Cena: €145.000,00

3 SOBNO VELENJE
Lokacija: STANTETOVA
Zgrajeno: 1978
Velikost: 99,1 m2
Etažnost: 2/14
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €99.000,00
3 SOBNO VELENJE
Lokacija: STANTETOVA
Adaptirano: 2010
Velikost: 86,8 m2
Etažnost: 4/6
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €87.000,00
3 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: TEKAVČEVA
Zgrajeno: 1956
Velikost: 69,1 m2
Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €61.000,00

2,5 SOBNO VELENJE
Lokacija: STANTETOVA
Zgrajeno: 1982
Velikost: 65,8 m2
Etažnost: P/4
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €69.000,00
4 SOBNO MOZIRJE
Lokacija: MOZIRJE CENTER
Zgrajeno: 2018
Velikost: 121,8 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
B1 (15 - 25 kWh/m 2a)
Cena: €180.000,00
2,5 SOBNO VOJNIK
Lokacija: BOHARINA
Zgrajeno: 1864
Velikost: 64,5 m2
Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica:
C (35 - 60 kWh/m2a)
Cena: €65.000,00

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž., 03 897 51 30 ali 041 665 223, dejan.gorsek@habit.si
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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!
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.

