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UVODNIK

Verjamem, da nam bo skupaj uspelo
Prvi potrebni ukrepi bodo na področju
proizvodnega in poslovnega delovanja
podjetja. Določiti moramo prag rentabilnosti. Pri naših načrtih je ta pri približno 3,5 mio ton premoga, vendar pri
takšni proizvodnji ne ustvarimo dovolj
presežka, ki bi ga lahko namenili za resne investicije v razvoj in modernejšo
opremo. Za uresničitev tega je potrebna
višja proizvodnja, niso pa dovolj zgolj
tone in GJ, na koncu mora biti ta elektrika tudi prodana.

Vodenje Premogovnika Velenje prevzemam v enem njegovih najbolj zahtevnih obdobij – ko imamo na eni strani
še dovolj premoga za odkopavanje do
leta 2054, po drugi strani pa tako evropska kot tudi slovenska zakonodaja od
nas zahtevata prehod v nizko- in sčasoma tudi v brezogljično družbo. V podjetju sledimo tem usmeritvam in podpiramo tranzicijo, vendar se moramo tega
generacijskega izziva lotiti na globalni
ravni in postopoma.
V zadnjem času je precej govora o zapiranju Premogovnika Velenje, toda po
drugi strani vemo, da je to dolgotrajen
proces, ki bo trajal več desetletij. Pred
nami je še vrsto let obratovanja, a že
danes moramo razmišljati ter delovati
v smeri pravične in socialno naravnane
tranzicije. Pri tem ne gre zgolj za pisanje
zakonov in zapiranje samega rudnika,
ampak za prestrukturiranje družb, za
reševanje socialnega vprašanja in skrb
ter odgovornost za obstoj in razvoj 4000
delovnih mest, ki so danes posredno in
neposredno vezana na premogovništvo.
Ena ključnih stvari v naši dejavnosti
je obvladovanje proizvodnje in zanesljivosti obratovanja, kar bo poleg stabilizacije trenutnega kratkoročnega
poslovanja ena od prioritetnih nalog.
Obenem si moramo začrtati smer, ki ji
želimo slediti na dolgi rok. Postaviti si je
potrebno cilje, vendar ne zgolj v smislu
količin, ampak tudi, kaj in kdaj moramo
to narediti. Vse to zahteva optimizacijo
različnih poslovnih procesov, predvsem
pa bo potrebno delati na učinkovitosti.
Ravno učinkovitost je namreč tista, ki
predstavlja ključ do uspeha.

V pogovorih s HSE sem optimistično
napovedal, da je meja naše zmogljivosti
pri 3,8 mio ton – to je meja, pri kateri
smo v preteklosti delali dovolj dobro.
Zavedam se, da je to doseči z obstoječimi procesi skoraj nemogoče, saj imajo velik vpliv na rezultat tudi narava in
geomehanski pogoji. Če želimo doseči
višjo proizvodnjo od letošnje oz. tiste, ki
je predvidena v letu 2020, bo potrebnih
kar nekaj sprememb in novosti pri sami
organizaciji dela, ki ni sledila razvoju
procesov odkopavanja, posodabljanju
tehnologije in opreme v zadnjih desetletjih, in premikov v razmišljanju vseh nas
– najbolj pri tistih, ki vodijo posamezne
procese. »Nič ne ustavi organizacije
hitreje kakor ljudje, ki verjamejo, da je
način, kot so delali včeraj, najboljši tudi
za delo, ki jih čaka jutri«. Največ idej in
razvoja je uničil stavek: »Tako delamo že
20 let.«
Če verjamemo, da smo sposobni spremeniti stvari, da lahko naredimo drugače, bomo to tudi dosegli. Če pa niti mi
sami ne verjamemo, tudi ne moremo
prenašati naprej takih sporočil in nalog.
Ključno je, da pravilno komuniciramo,
da komuniciramo tako, da sami verjamemo v nujnost sprememb – le tako
jih bomo lahko intenzivno prenesli na
svoje delovno mesto ali v življenje. »Management sprememb« je zagotovo ena
izmed najtežjih stvari, običajno je dosti
lažje premikati tehnologije kot glave.
Ključnega pomena mojega dela bo komunikacija z zaposlenimi – in pri tem
nimam v mislih zgolj socialnih partnerjev. Odprt sem za vaša mnenja, predloge, ideje in seveda tudi pripombe.
Vendar ne v smislu iskanja problemov
zaradi malenkosti, ampak v smeri reševanja sistemskih vprašanj in podajanja
rešitev. Nobeno vprašanje, nobena ideja

ni prepovedana, o vsaki je potrebno razmisliti, o njej predebatirati, na vsako odgovoriti. Odprto in transparentno mora
potekati tudi komunikacija z lokalno
skupnostjo, saj moramo biti vsi deležniki vključeni v reševanje problematike
degradiranih površin, ki jih povzročamo s svojo dejavnostjo.
Ker brez razvojnih nalog ni ne dolgoročnega razvoja ne uspeha podjetja, si
bom skupaj z vami prizadeval za to, da
bomo še intenzivirali delo na tem področju. Že danes moramo namreč razmišljati o tem, kaj bomo počeli takrat,
ko premogovništva v tem okolju ne
bo več. Prihodnost vidim v obstoječih
znanjih z visoko dodano vrednostjo, v
programih, ki jih bomo skušali uspešno
tržiti, kot smo to že počeli v preteklosti.
Razvoj je pogoj za uspešno rast podjetja;
na eni strani pomeni to ekonomsko rast,
pomeni pa tudi krepitev konkurenčne
sposobnosti, nove izdelke, nove trge in
nova delovna mesta.
Seveda danes ne govorimo o takojšnjem
zapiranju velenjskega premogovnika,
ampak gre za dolgotrajen proces, ki bo
trajal še prihodnjih 20, 30 let. Vendar
moramo biti na to pripravljeni. Ne jutri
ali pojutrišnjem, ampak že ta trenutek.
Ne smemo namreč pristati na to, da bi
se nam zgodilo podobno, kot se je z drugimi slovenskimi regijami, potem ko so
rudniki tam prenehali delovati – česa
podobnega v Šaleški dolini ne želimo in
ne bomo dopustili.
Časi pred nami niso najlažji. Ne moremo pa pričakovati, da bo stvari namesto
nas naredil nekdo drug, da jih bo usmerjal kdo drug, da bi kdo drug drl vode, ki
jih moramo mi sami. Ne moremo podajati odgovorov, da nam zaradi takšnega
ali drugačnega vzroka ni uspelo doseči
začrtanih ciljev, ampak moramo dati
odgovore, kaj znamo, česa smo sposobni, kaj bomo naredili in kako. Prepričan
sem in verjamem, da to zmoremo.
Spoštovani sodelavci, čaka nas ogromno dela. Prihodnost moramo začrtati tako, da jo bomo videli kot uspešno.
Vsem skupaj želim veliko volje in energije. Verjamem, da nam bo skupaj tudi
uspelo.
mag. Marko Mavec,
generalni direktor
Premogovnika Velenje
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Razvoj Savinjsko-šaleške
regije v luči globalnih trendov
11. oktobra 2019 je v Vili Bianci v Velenju potekal dogodek »Čaj z razlogom: Razvoj Savinjsko-šaleške regije v luči globalnih trendov«, ki ga je Britansko-slovenska gospodarska zbornica organizirala skupaj s SPIRIT Slovenija, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mestno občino
Velenje, Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico in Saša inkubatorjem. Na dogodku sta na okrogli
mizi sodelovala tudi mag. Ludvik Golob, takrat še kot generalni direktor Premogovnika Velenje, in
Mitja Tašler, direktor Termoelektrarne Šoštanj.

Dogodek je uradno odprla britanska
veleposlanica v Sloveniji Sophie
Honey, pri čemer je poudarila, da
je Združeno kraljestvo odprto za
sodelovanje in prenos izkušenj na
področju trajnostne transformacije
rudniških okolij. Proces opuščanja
premoga za proizvodnjo električne
energije bo v prihodnje neizogiben,
kar prinaša potrebo po prestrukturiranju ne samo energetike ampak celotnega gospodarskega prostora SAŠA
regije. Skozi podobno tranzicijo so
šle v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja
številne regije v Veliki Britaniji, nekaj
primerov dobrih praks pa so predstavili britanski gostje.
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Predstavnik regionalne oblasti
Derbyshire, Chris Beech, je predstavil izkušnje lokalne skupnosti
mesta Chesterfield, ko so po zaprtju
rudnikov v 80. in 90. letih minulega
stoletja izgubili več tisoč delovnih
mest. V okviru transformacije rudniškega območja, ki je poleg sanacije
zajemala tudi površine, predvsem
prilagoditev celotne infrastrukture
in vzpostavitve vlagateljem primernega okolja, so porabili 94 milijonov
britanskih funtov. Do danes jim je
uspelo ustvariti preko 2.200 novih
delovnih mest, preko 50 novoustanovljenih podjetij in okoli 70 hektarov novih saniranih površin.

Dogodek je uradno odprla britanska
veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Mag. Ludvik Golob je na okrogli mizi povedal, da v Premogovniku skrbno načrtujemo dejavnosti za dekarbonizacijo naše doline.

Dogodek so obogatile tudi izkušnje
predstavnikov britanske izpostave
podjetja DMT Consulting Stephena
Jonesa in dr. Hansa Petra Tomschija, ki sta sodelovala pri več procesih
zapiranja premogovnikov v Združenem kraljestvu. Po njunih besedah je
zapiranje rudnika trajnostno takrat,
ko se obnovi okolje, oživi mesto in
naravo ter usmeri lokalno prebivalstvo v trajnostne panoge gospodarstva. Poudarila sta, da je za uspešno
transformacijo rudarskega okolja
nujno potrebno pravočasno in pravilno načrtovanje zapiranja premogovnika ter vključevanje in informiranje
javnosti o postopkih.
Trajnostne rešitve izkoriščanja
priložnosti, ki jih predstavljajo zaprti
rudniki, je predstavil predstavnik
podjetja Hargraves Bill Tonks, kjer
izkoriščajo metan za proizvodnjo
električne energije. V Združenem
kraljestvu že skoraj 20 let izkoriščajo
izpuste metana v zaprtem rudniku
v Wheldalu, ki proizvede 2,5 MW
električne energije. Od 300 zaprtih
rudnikov se jih je približno 30 odločilo za izkoriščanje metana. Skupno
proizvedejo 25 MW električne energije iz tega vira.
Na okrogli mizi je mag. Ludvik
Golob povedal, da Premogovnik
Velenje skrbno načrtuje dejavnosti za

Predstavnik regionalne oblasti Derbyshire, Chris Beech, je predstavil izkušnje
lokalne skupnosti mesta Chesterfield, ko so po zaprtju rudnikov v 80. in 90. letih
minulega stoletja izgubili več tisoč delovnih mest.

dekarbonizacijo Šaleške doline. »Premogovnik Velenje potrebuje sprejetje
zakona o zapiranju rudnika, ki bo
predstavil mejne pogoje, katerim bo
potrebno zadostiti«. S tem se je strinjal tudi direktor TEŠ Mitja Tašler,
ki je dodal, da mora Termoelektrarna
Šoštanj, ki je sedaj vezana izključno
na lignit iz velenjskega premogovnika
v času do zaprtja slednjega poiskati
alternativne energente, ki bodo
ustrezali nacionalni strategiji
razogljičenja. Trenutno razmišljajo o
postavitvi plinsko-parne enote, kar
pa še vedno ne bo končni cilj procesa
dekarbonizacije. Tehnologije na-

mreč še ne omogočajo učinkovitega
zajemanja in skladiščenja ogljikovega
dioksida ter proizvodnje sintetičnega plina, zato je trenutni fokus TEŠ
izkoristiti priložnosti, ki nam jih
lokalni naravni viri omogočajo ob
upoštevanju ekoloških standardov.
Tako Premogovnik Velenje kot TEŠ
pa že danes vlagata v raziskave in
razvoj novih tehnologij, ki bi lahko
imele ključno vlogo pri dekarbonizaciji prihodnosti.
dr. Janez Rošer
foto: arhiv Britansko-slovenske
gospodarske zbornice
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Premogovnik Velenje o
razvojnih usmeritvah in
prehodu v brezogljično družbo
V Premogovniku Velenje je v četrtek, 14. novembra 2019, potekala 7. seja upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ). Poleg članov upravnega odbora so se seje udeležili
tudi predstavniki občin SAŠA regije, vodja projektov v Razvojni agenciji SAŠA Maja Ratej ter predstavniki lokalnih podjetij. Goste je sprejel generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko
Mavec. Predstavil je razvojne usmeritve Skupine Premogovnik Velenje in program prestrukturiranja
premogovnih regij.

Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec je gostom predstavil razvojne usmeritve Skupine Premogovnik
Velenje in program prestrukturiranja premogovnih regij. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Prihodnost vidimo v
obstoječih znanjih z
visoko dodano vrednostjo
Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec je
glede razvojnih usmeritev Skupine
Premogovnik Velenje povedal, da je
poleg pridobivanja premoga glavna
usmeritev razvoj novih dejavnosti:
»Že danes razmišljamo o tem, kaj
bomo počeli takrat, ko premogov-

6

ništva ne bo več, pa naj bo to zaradi
pomanjkanja premoga ali zaradi odločitve države o predčasnem zaprtju
Premogovnika in Termoelektrarne
Šoštanj. Na pridobivanje premoga
je danes neposredno vezanih okoli
2.000 delovnih mest, posredno kar
4.000. Za te ljudi prihodnost vidimo
v obstoječih znanjih z visoko dodano
vrednostjo, kot so znanja iz rudarstva,
elektro- in strojne smeri, konstruiranje, načrtovanje, elektronika, remon-

ti, izdelava rudarskih in gradbenih
strojev ter opreme. Vsi ti programi
so danes na voljo za potrebe Premogovnika, v prihodnje jih bomo skušali
uspešno tržiti, kot smo to že počeli v
preteklosti.«

Tranzicije se moramo
lotiti na globalni ravni
V Premogovniku Velenje sledimo
usmeritvam EU in Slovenije ter
podpiramo prehod v brezogljično

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Mag. Mavec je izpostavil, da smo prebivalci in okolje v Šaleški dolini v preteklosti že plačali precejšnjo ceno zaradi proizvodnje električne energije, saj je bila dolina močno onesnažena. (foto: Slobodan Mrkonjić)

družbo, vendar se moramo tega lotiti
na globalni ravni. »Vedeti moramo namreč, da je ogljik globalno
onesnaževalni vir. Če zapremo eno
elektrarno v Šoštanju in odpremo
novo na Kitajskem, s tem človeštvo ni
naredilo nič. To pomeni, da tranzicija
ni naša lokalna strategija, ampak je
globalna, tako evropska kot svetovna,« je poudaril generalni direktor
Premogovnika.
»Zapiranje TEŠ-a zaradi brezogljične
družbe z danes na jutri ni mogoče,
saj nimamo brezogljičnega alternativnega vira, ki bi nadomestil energijo
iz šoštanjske elektrarne. Dokler tega
vira energije nimamo, to pomeni
uvoz elektrike od drugod. Če bi
denimo uvažali elektriko iz Poljske, ki
si je izborila odpustke na emisije CO2
in kjer je kar dve tretjini ogljičnih
elektrarn, smo globalno gledano
zadevo samo poslabšali. V šoštanjski
termoelektrarni imamo precej boljše
izkoristke in manjše izpuste onesnažil
od poljskih.«

Šaleška dolina ne more
sama nositi bremena
prehoda v brezogljično
družbo

Mag. Mavec je izpostavil, da smo
prebivalci in okolje v Šaleški dolini
v preteklosti že plačali precejšnjo
ceno zaradi proizvodnje električne
energije, saj je bila dolina močno
onesnažena: »Nepravično bi bilo, da
bi zaradi politike globalnega onesnaževanja morali prebivalci Šaleške
doline ponovno sami nositi breme
prestrukturiranja industrije, ki služi
celotni Sloveniji.«
V Premogovniku Velenje si želimo
pravično, ekonomsko in socialno
tranzicijo, zato pa bodo seveda
potrebna sredstva, ki pa jih Premogovnik sam ne bo zmogel. »Že zdaj
saniramo degradirane površine z
lastnimi sredstvi. Država mora čim
prej sprejeti Zakon o zapiranju Premogovnika, v katerem bo določeno,
do kdaj bo ta deloval. Za zdaj je še
vedno v vseh strateških načrtih določena letnica 2054, vendar pripravljamo različne scenarije obratovanja.
Seveda ne govorimo o takojšnjem
zapiranju velenjskega premogovnika,
saj gre za dolgotrajen proces, ki bo
trajal še prihodnjih 20, 30 let, vendar
moramo biti na to že danes pripravljeni, da se ne bo tej dolini zgodilo
kaj podobnega, kot se je v drugih

rudarskih regijah,« je še dodal generalni direktor Premogovnika.

Časa je še dovolj,
vendar se moramo
prestrukturiranja lotiti že
danes
Prihodnost Premogovnika Velenje je
odvisna od več dejavnikov, predvsem
pa od našega znanja in načina, kako
bomo to znanje izkoristili, je mnenja
mag. Mavec: »Za razvoj so namenjena evropska sredstva, sredstva EU
za prestrukturiranje premogovnih
regij ter določena sredstva v Sloveniji. Časa je dovolj, vendar moramo s
prestrukturiranjem začeti že danes.«
Tadeja Jegrišnik
Člani UO Savinjsko-šaleške
zbornice so mag. Marka
Mavca soglasno potrdili za
podpredsednika upravnega
odbora.
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Šoštanjski svetniki o
področju sanacije ugreznin
V torek, 29. oktobra 2019, je potekala izredna seja Sveta Občine Šoštanj, na kateri so članice in
člani sveta obravnavali problematiko področja sanacije ugreznin med Družmirskim in Velenjskim
jezerom. Seje so se udeležili tudi generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec,
vodja tehničnih služb in tehnični vodja PSU mag. Drago Potočnik ter svetovalec direktorja družbe
RGP, ki je izvajalec del na omenjenem področju, dr. Marjan Hudej. Po izredni seji so si člani občinskega sveta področje sanacije ugreznin tudi ogledali.

Predstavniki Premogovnika Velenje so svetnicam in svetnikom ter lokalni skupnosti in civilni iniciativi Šoštanja z dodatnimi
pojasnili in argumenti ovrgli dileme ter pomisleke glede problematike območja med Velenjskim in Družmirskim jezerom.

Zadnje čase se je na strani lokalne
skupnosti in civilne iniciative Šoštanja
porodilo precej vprašanj glede območja med Velenjskim in Družmirskim
jezerom. Z dodatnimi pojasnili na seji
so predstavniki Premogovnika Velenje
z argumenti ovrgli dileme in pomisleke glede omenjene problematike.

V Premogovniku
razumemo skrb
Šoštanjčanov
Prvi je člane občinskega sveta nagovoril novi generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec:
»Premogovnik je okoljsko izredno
zavedna družba; tisti prebivalci, ki se
spomnite, kako je bilo to okolje videti
pred tridesetimi leti, dobro veste, da
je bilo stanje takrat precej drugačno.
Kljub temu razumem skrb prebival-
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cev, a je ta trenutno povsem odveč. To
območje je varno in vse aktivnosti na
področju sanacije ugreznin potekajo
v skladu z vsemi tehničnimi predpisi
in pripravljenimi projekti. Med jezeri
in pod njimi je dovolj materiala in če
bi bil kdaj ta del ogrožen, bomo takoj
nehali odkopavati premog. Tako daleč niti ne bomo pustili, da pride, saj
izvajamo vse varnostne ukrepe, da do
tega ne bo prišlo. Kot smo že večkrat
pojasnjevali tako v medijih kot tudi
različnim javnostim, med drugim
tudi Občini Šoštanj in civilni iniciativi, trenutno stanje na območju med
Velenjskim in Družmirskim jezerom
za nikogar ne predstavlja nikakršne
grožnje.«
Mag. Mavec je dodal še, da je v tem
letu potekalo intenzivno odkopavanje pod tem področjem, zato so tudi
nastale manjše površinske akumu-

lacije vode. Pod njimi in med njimi
še vedno ostaja dovolj materiala,
ki preprečuje, da bi se Velenjsko in
Šoštanjsko jezero združila. Z novimi
odkopi v jami v naslednjih mesecih
ne bo neposrednega vpliva na to
področje, zato bomo v tem času območje med jezeroma prednasipali in
sanirali plitve depresije, zalite z vodo.
S tem bomo teren pripravili na nove
odkope.

Izvajamo redne
monitoringe
»Na področju sanacije ugreznin
izvajamo redne dnevne, mesečne in
letne monitoringe: gradbeni, ekološki, stabilnostni, monitoring izcednih
vod, izmere jezer in geodetsko spremljavo,« je povedal tehnični vodja
področja sanacije ugreznin mag.
Drago Potočnik. Področje saniramo
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skladno s projektom, v katerem so
izračuni in analize varnosti izdelane
za predvideno končno širino območja
med jezeroma, ki z upoštevanimi varnostnimi faktorji znaša najmanj 150
metrov. To pomeni, da razdalja med
jezeroma ne sme biti manjša kot 150
metrov – do katere zagotovo ne bomo
prišli niti do konca odkopavanja. Trenutna najmanjša širina območja med
jezeroma znaša 360 metrov.

Letno med 700.000800.000 kubiki materiala
»Manjše vodne akumulacije na tem
območju predstavljajo plitke depresije, zapolnjene z vodo, ki ne vplivajo
na stabilnost območja, so pa sestavni
del našega dela in tako bo vse do
konca odkopavanja v Šaleški dolini.
V to območje letno pripeljemo med
700.000-800.000 kubikov materiala,
ki je mešanica pepela, sadre in žlindre, pripeljanega iz TEŠ.«
Glede na obdobno povečano dinamiko odkopavanja pod tem območjem
ter občasno zmanjšano dobavo stranskega produkta Termoelektrarne Šoštanj, imenovanega stabilizat, je prišlo
do manka materiala, ki ga delno
nadomeščamo z zemeljskimi izkopi.
Manko stabilizata je bil predviden,
saj smo z družbo DARS že v fazi projektiranja 3. razvojne osi dogovorili,
da bodo viški materialov uporabljeni
na področju sanacije ugreznin, kar
je bilo zapisano že leta 2013 v Uredbi
o državnem prostorskem načrtu za
državno cesto od priključka Velenje
jug do priključka Slovenj Gradec jug.

»Premogovnik je okoljsko izredno zavedna družba«, je članom občinskega sveta
zatrdil novi generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec.

»Na področju sanacije ugreznin izvajamo redne dnevne, mesečne in letne monitoringe,« je povedal tehnični vodja področja sanacije ugreznin mag. Drago Potočnik.

Področje sanacije ugreznin
sproti saniramo in urejamo
– tako bo tudi v bodoče
Premogovništvo v Šaleški dolini
poteka že več kot 144 let. V tem
času se je zaradi posledic rudarjenja
močno spremenila celotna površina pridobivalnega prostora, zaradi
česar so tudi nastala vsa jezera v tej
dolini. V Premogovniku Velenje si
vseskozi prizadevamo, da področje
sanacije ugreznin sproti urejamo in
saniramo, je pa potrebno razumeti,
da je na območju, kjer poteka odkopavanje in bo to še nekaj desetletij
potekalo, to na površini razvidno.
Večji del celotnega območja, kjer je
odkopavanje že zaključeno, smo uredili do te mere, da danes omogoča

Trenutno stanje na območju med Velenjskim in Družmirskim jezerom je varno in
za nikogar ne predstavlja nikakršne grožnje. Vse aktivnosti na področju sanacije
ugreznin potekajo v skladu z vsemi tehničnimi predpisi in pripravljenimi projekti.

različne prostočasne in športne aktivnosti, v kar je bilo vloženih veliko
truda in sredstev, ki jih Premogovnik
Velenje zagotavlja zgolj iz lastnih

virov, ki pa seveda neposredno vplivajo na ceno premoga.
Tadeja Jegrišnik
foto: arhiv občine Šoštanj
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Mednarodna reševalna vaja
Ironore2019
Pripadniki tehnično-reševalne enote, ki smo jo
sestavljali tudi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje, smo se pod okriljem Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije udeležili
mednarodne vaje IRONORE2019. Vaja, ki se je
odvijala med 12. in 15. septembrom, je potekala
v štajerskem rudarskem mestu Eisenerz. Naši
pripadniki so sodelovali kot člani enote za hitro
posredovanje. Opravljali so predvsem naloge
reševanja ujetih v ruševinah, plazovih, pomoči
pri množični prometni nesreči avtomobilov,
avtobusa in vlaka ter tudi na vodstvenih položajih slovenske ekipe. Vaja je potekala na več
prizoriščih in z različno tematiko.
Na vaji smo krepili mednarodno sodelovanje
z ostalimi ekipami iz Avstrije, Madžarske in
Nemčije, s kolektivnim duhom pa smo pokazali, da smo usposobljeni in pripravljeni pomagati
ljudem v primeru naravnih nesreč kjerkoli in
kadarkoli.
Tedej Zagoričnik
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Miran Beškovnik
»Ne škoduj ljudem okoli sebe, predvsem pa nikomur ne želi nič
slabega.«
Pozitiven, nasmejan in vedno dobre volje. Takšen je naš tokratni sogovornik Miran Beškovnik, ki
prihaja iz tradicionalne rudarske družine. Za rudarski poklic ga je navdušil njegov oče, ki je bil
tudi sam ponosen knap. Miran se je našemu kolektivu pridružil leta 1989, takoj po končanem
izobraževanju za rudarskega tehnika. Zaposlen je v obratu Proizvodnja, kjer je obratni tehnik. Je
tudi izjemen umetnik, ki svojo umetnost izraža skozi fotografiranje. Številne fotografije, ki jih je
posnel tako v jami kot tudi izven nje, danes krasijo podobo Premogovnika Velenje v širši javnosti,
za kar smo mu zelo hvaležni.
 Ali hranite kakšen poseben spomin na mlajša leta?
Še danes se spomnim selitve iz Velenja v Škale pri mojih trinajstih letih.
Kljub temu da je bila selitev le nekaj
kilometrov iz mesta in da s prijatelji,
ki so ostali v Velenju, nikoli nismo izgubili stikov, je bilo to zame res stresno. Hkrati pa je bilo vznemirljivo,
saj smo se selili v hišo in je bilo zame
nekaj novega. Takrat se je pri meni
prvič začel pojavljati občutek, da dejansko nikamor nisem čisto povsem
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pripadal. V Škalah, kamor smo se
preselili, so me imeli za mestnega, v
mestu pa so me zbadali s frazo »Ka'
je ti Škalčan«. V nadaljevanju se je
podobno zgodilo tudi v službi. Drugi
dogodek, ki se ga spomnim še danes,
je iz nekoliko poznejše mladosti. To
je bil odhod v Jugoslovansko ljudsko armado, kjer sem služil v šoli za
rezervne oficirje. Na to se pogosto
spomnim.
 Kakšen učenec ste bili?
Bil sem povprečen učenec, tudi večjih

težav pri učenju nisem imel. V šoli
sem dosegal le toliko, kot je bilo
potrebno. Spominjam se, da mi je v
petem razredu osnovne šole učiteljica
matematike, ki je bila strah in trepet,
dala možnost popraviti oceno na
višje, vendar sem jo zavrnil. Bila je
šokirana, jaz pa ponosen, ker sem si
upal. Takrat je bilo v meni kar nekaj
upornika, celo tako daleč je šlo, da so
me hoteli izpisali iz šole. Prihodnje
leto sem bil že spet priden, morda
celo nekoliko preveč. Če bi s takšno
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samozavestjo, kot sem jo imel takrat
v petem razredu, nadaljeval, sem
prepričan, da bi bilo danes z mano
nekoliko drugače.
 Kakšen poklic ste si želeli pri
desetih letih?
Želel sem si igrati v glasbeni skupini
in zasloveti. Kot otroci smo v bloku,
kjer sem preživel del otroštva, na
terasi, kamor smo na skrivaj hodili, imeli kratek čas svojo glasbeno
skupino. Kolikor se spomnim, sem
igral kitaro. Bobne smo imeli iz škatel
pralnega praška.
 Kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku Velenje na obratu Proizvodnja, kjer opravljam delo obratnega tehnika. Kot
ljubiteljski fotograf grem za podjetje
občasno v jamo tudi fotografirat, kar
naredim z veseljem. V teh letih se je
nabralo veliko arhivskega materiala,
na katerega sem ponosen.
 Kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj stavkih?
O Premogovniku Velenje so sodelavci
povedali že veliko. Dodal bi le to,
da je po mojem mnenju krivično in
nepošteno, kako se o podjetju govori
zadnje čase – tudi med zaposlenimi.
Vsi skupaj se najbrž premalo zavedamo, da smo kljub specifiki našega poklica tehnološko zelo razviti. Podjetje
je marsikomu od nas veliko dalo, zato
me zelo moti, ko slišim, kako nekateri
zaposleni blatijo lastno podjetje. Tega
res ne razumem.
 Na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Najhujše je, ko ob prihodu v službo izvedeš, da se je prejšnji dan ali
ponoči v jami zgodilo kaj hujšega. Žal
je to kljub modernizaciji in humanizaciji našega dela v jami v rudarstvu
še vedno prisotno. K sreči v bistveno
manjšem obsegu, kot je to bilo nekoč.
 Na koga ali kaj se pri svojem
delu lahko najbolj zanesete?
Najbolj se zanesem nase, vsekakor
pa tudi na sodelavce, saj brez medsebojnega zaupanja v našem poklicu
ne gre. Menim, da je bolje delati z
ljudmi, ki jih skrbi zaradi dela, kot s
tistimi, ki jim je vseeno, kako bo.
 Kaj najraje počnete v prostem
času?
Prostega časa imam bolj malo. Največ
ga zapolnim s fotografiranjem – predvsem porok. Na ta račun sem videl

Nekaj utrinkov iz družinskega albuma
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že veliko sveta, za kar se zahvaljujem
fotografu Aljoši Videtiču, ki me
občasno kot drugega fotografa vzame
s sabo na fotografiranje porok. Takrat
je vedno zanimivo in polno avantur.
S prijateljem sva pred leti ustanovila
fotografsko društvo. Imamo tudi
studio, kjer preživim veliko časa. Sem
velik ljubitelj starih avtomobilov, enega imam tudi sam. Letos je dopolnil
»abrahama«. Večkrat se z družino
odpravimo na »en krog«. Še posebno rad ga ima moj sin. Pri vožnji z
njim me nekoliko moti vzbujanje
pozornosti, saj te resnično ne maram.
Če imam le čas, se udeležim tudi
katerega od srečanj starodobnikov, a
grem tja najraje brez svojega avtomobila, saj si lahko tako v miru ogledam
druge avtomobile.
 Kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Brez dvoma je to moja družina, partnerka Maja in sin Ožbej.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
V hiši, nekje čisto na samem, s čim
več ravnine. V bistvu sploh ni pomembno kje.
 V kateri kulturni ali športni
ustanovi vas lahko največkrat srečamo?
Na raznih razstavah, ki jih zadnje
čase, žal, ne obiskujem več tako
pogosto, kot sem jih nekoč. Zelo rad
obiskujem tudi muzeje. V vsakem
mestu, ki ga obiščem na novo, se pozanimam, katere muzeje ima. Obiskal
sem že veliko muzejev, saj jih resnično obožujem. Najraje imam tehnične
muzeje. Ko sva se z Aljošem vračala s
poroke v Italiji, sva na hitro obiskala
še Ferrarijev muzej v Maranellu. Brez
tega pač ni šlo.
 Katere so tri vaše dobre lastnosti?
Menim, da je moja največja pozitivna
lastnost ta, da z veseljem poslušam
sočloveka. Rad tudi pomagam in
nikoli ne pomislim, da bi mi kdo zaradi tega ostal kaj dolžan. Morda sem
tudi nekoliko naiven, a to lastnost
ocenjujem kot pozitivno in se je ne
sramujem.
 Kaj bi spremenili pri sebi?
Spremenil bi marsikaj. Predvsem bi
se znebil strahov, ki so mi jih nekoč
vcepili v podzavest. Ravno ti strahovi
so me pri uresničevanju zastavljenih
ciljev marsikdaj ustavili. Prav tako bi
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si v preteklosti velikokrat želel odmisliti, kaj ljudje menijo o meni, saj me
pogosto povsem napačno ocenjujejo.
Zaradi tega se danes ne obremenjujem več, saj sem končno ugotovil, da
je življenje prekratko, da bi se obremenjevali z mnenji drugih.

 Katero načelo vas spremlja skozi
življenje?
Ne škoduj ljudem okoli sebe, predvsem pa nikomur ne želi nič slabega.

Slobodan Mrkonjić

Skrinjice za vaše predloge,
pripombe, pohvale ...
Za lažjo in hitrejšo komunikacijo
znotraj podjetja so na širšem območju Premogovnika Velenje in HTZ
Velenje že nekaj let postavljene tudi
skrinjice za vaše predloge, pripombe,
pohvale, ipd.
Tako v Premogovniku Velenje kot
tudi naših hčerinskih družbah smo
veseli vsakega vašega mnenja, saj s
tem veliko lažje ustvarjamo kakovostnejše vsebine – predvsem takšne, ki

so povezane z vašimi pričakovanji.
Ob skrinjicah bomo mesečno objavljali podatek, koliko vaših predlogov
smo prejeli in katera problematika, na
katero ste nas opozorili, je bila rešena.

Skrinjice se nahajajo na
naslednjih lokacijah:
• glavni vhod v garderobe na NOP-u (ob oglasnem informacijskem
mestu),

• prezivnica NOP (ob obratnih
pisarnah),
• vezni hodnik med upravo PV in
kopalnicami (ob oglasnem informacijskem mestu),
• remontna delavnica HTZ (ob oglasnem informacijskem mestu),
• vratarnica HTZ.
Vnaprej se vam zahvaljujemo za
sodelovanje.

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

načrtovano
106.000
126.000
232.000
13.000

doseženo
178.402
125.597
303.999
16.072

245.000

+/–
72.402
–403
71.999
3.072

%
168,30
99,68
131,03
123,63

ton na dan
7.757
5.461
13.217
699

320.071

75.071

130,64

13.916

doseženo
2.680.075
144.903
2.824.978

+/–
–151.412
35.403
–116.009

94,65
132,33
96,06

ton na dan
11.965
647
12.612

Proizvodnja januar–oktober 2019
odkop
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano
2.831.487
109.500
2.940.987

%
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Ohranjanje energetskega
potenciala reke Drave
V družbi RGP smo decembra 2016 z Dravskimi elektrarnami Maribor sklenili izvajalsko pogodbo,
s katero smo se obojestransko zavezali k vzdrževanju in ohranjanju energetskega potenciala reke
Drave na območju akumulacijskih bazenov hidroelektrarn. Akumulacijski bazeni segajo vse od HE
Dravograd na avstrijski meji do HE Formin, kjer Drava prestopi državno mejo in zavije v Hrvaško.

Ohranjanje energetskega potenciala
(OEP) predstavlja predvsem izvzem
naplavin in usedlinskih nanosov iz
struge z odlaganjem v umetne otoke
ali na brežine, s čimer zagotovimo
dodatno zaščito in nove habitate za
življenje živali in rastlin.
Večino dela opravimo na območju Ptujskega jezera, ki predstavlja
umetno izvedeni akumulacijski
bazen za HE Formin (jez Markovci).
Z dolžino več kot 7 km in površino
3,46 km2 predstavlja akumulacijo za
več kot 17,1 milijona m3. Volumen
akumulacij je izredno pomemben za
doseganje konstantne proizvodnje
električne energije ter tudi za planiranje obratovanja takrat, ko so potrebe
po energiji največje.
Zaradi doseganja čim večje prostornine akumulacije izvajamo črpanje
usedlin (mulja) med 15. aprilom in
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15. novembrom vsak dan v tednu od
sončnega vzhoda do sončnega zahoda, z dvema plovnima postrojenjema,
kar nam omogoča naravovarstveno
dovoljenje. Prvo plovno postrojenje
predstavlja amfibijski bager Watermaster Classic III, s katerim izvajamo
vsa pripravljalna dela, kot so vgradnja
muljnih zabojev, gabionov, zabijanje lesenih kolov ter črpanje mulja
po sistemu mešanja usedlin z vodo
in črpanjem na lokalno deponijo
(Dredging sistem). Vsa ta dela omogočajo nadaljnje delo za drugi plovni
postroj, imenovan RGP 1 (lastna
konstrukcija), katerega predstavljajo
sestavljeni modularni pontoni, na
katerih so nameščene stroji in naprave za nadaljnjo obdelavo in črpanje
izkopanega mulja.
V letu 2019 smo pristopili k izvedbi
pilotnega projekta črpanja mulja v
geosintetike (t. i. geoutube). Te pred-

stavljajo začasne ali trajne deponijske
tube za skladiščenje prečrpanega
mulja. Dela se izvajajo po sistemu
˝dredging˝ črpanja z Watermaster
Classic III in dodajanjem ustreznih
flokulantov v črpalni cevovod, kjer se
obe suspenziji zmešata in povzročita
nastajanje večjih kosmičev (flokul)
mulja, kar posledično povzroči takojšnje ločevanje prečrpanega mulja
in vode. Takšna mešanica se črpa v
geotubo, kjer se odvečna voda pod
pritiskom črpanja drenira skozi stene
geotekstila in takoj loči od usedlin
(mulja), ki ostanejo ujete v tubi.
Proces črpanja v geotube je tehnološko in izvedbeno izredno kompliciran, saj predstavlja osnovno črpanje
mulja po sistemu ˝Dredging˝, torej
rezanje – frezanje usedlin in mešanjem z okoliško vodo, ki se takoj lovi
v črpalni sistem in s tem prepreči
kaljenje lokalne vode. Kapaciteta je
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omejena z razdaljo črpanja, in sicer
od 650,0 m3/h do 350,0 m3/h pri
razdalji do 1000 metrov. Črpalno
suspenzijo predstavlja 20 % usedlin
in 80 % vode, kar pomeni, da v eni
efektivni uri lahko prečrpamo do 130
m3 mulja. Da dosežemo takojšnje
posedanje mulja, moramo v črpalni
cevovod dodajati flokulatsko suspenzijo v različnih razmerjih, ki se vmeša
v mešanico vode in mulja ter omogoči ločevanje vode od mulja.
Tako očiščeno prečrpano vodo vračamo nazaj v Ptujsko jezero. Prečrpani
mulj ostane ujet v geotubi, ki služi
kot trajna deponija in osnovni plato
za zviševanje terena. Predvideno je
zlaganje geotube eno na drugo, kot
prikazuje spodnja shema.

Na takšen način se omogoči hitro in
kvalitetno odstranjevanje naplavin
iz akumulacijskega bazena, s čimer
vzdržujemo in povečujemo možno
kapaciteto akumulacije vode in s tem
zanesljivo proizvodnjo električne
energije v sinergiji z lokalno skupnostjo in naravovarstvenimi organizacijami.
V družbi RGP smo pri različnih projektih v vseh teh letih dodobra osvojili tehnologijo prečrpavanja mulja in
uporabo različnih tehnoloških rešitev
za hitrejše odcejanje vode.
Naš naslednji korak bo vsekakor
uporaba geotub, ki kažejo velik
potencial pri reševanju te okoljske
problematike.
Matej Bračič

Predlog postavljanja geotub
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Premogovnik in HTZ skupaj
na Bogatajevih dnevih
zaščite in reševanja
Med 17. in 19. oktobrom so v Postojni potekali tradicionalni Bogatajevi dnevi zaščite reševanja,
ki so največja prireditev te vrste v Sloveniji. Organizira jih Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje, v sodelovanju z lokalno skupnostjo – tokrat torej z Občino Postojna. Na prireditvi so
se kot razstavljavci predstavili tudi člani naše Jamske reševalne čete, preko programa AquaVallis
hčerinske družbe HTZ pa smo vsem zainteresiranim predstavili možnosti filtriranja in zagotavljanja
neoporečne pitne vode.

Dnevi zaščite in reševanja so bienalna prireditev, namenjena predstavitvi dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči.
Leta 2015 pa je bila prvič poimenovana po Miranu Bogataju, dolgoletnem poveljniku Republiškega štaba Civilne
zaščite. Letošnja prireditev je že sedma po vrsti, potekala
pa je pod sloganom Življenja rešujemo skupaj!
Skupni razstavni prostor Premogovnika in HTZ je obiskalo več kot 2.500 obiskovalcev, ki so si z zanimanjem
ogledali našo Športno plastenko AquaVallis, s katero se
lahko zaščitimo pred morebitnim onesnaženjem v vodi.
Omenjeno plastenko smo predstavili vrtcem, osnovnim
in srednjim šolam, strokovni javnosti, gospodarstvenikom
ter vrhu slovenske politike. Navezali smo stik z Zvezo slovenskih katoliških skavtov, saj imajo na področju Kočevja
težave s pitno vodo. Podrobneje smo se predstavili tudi
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Gasilski zvezi, Zvezi tabornikov Slovenije, Gorski reševalni
službi in Zvezi vodnikov reševalnih psov.
Naš razstavni prostor sta obiskala tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Vlade Marjan
Šarec. Obema smo predstavili tako Športno plastenko
AquaVallis kot tudi naše druge izdelke za zaščito in reševanje. Med obiskovalci je bilo precej lokalnega prebivalstva, ki se zavedajo težav in problematike z zagotavljanjem
pitne vode v njihovem okolju. Predstavili smo jim naše
rešitve. Spoznali smo se tudi s člani Vodne zadruge Preddvor, s katerimi smo izmenjali kontakte.
Sejem je bil dobra priložnost za promocijo naših programov in podjetja.
Samo Chromy

Nepremičnine
Premogovnik Velenje prodaja oz. oddaja v najem naslednje nepremičnine:

PRODAMO
Poslovni prostor na
Prešernovi cesti 22D v Velenju
v velikosti 146,69 m2, prostor
za storitve, zgrajen leta 1974. V
poslovno-stanovanjskem objektu je v pritličnem delu pisarna
v velikosti 41,35 m2, v kletnem
delu se nahajajo prostori v velikosti 105,34 m2. Okvirna neto
cena znaša 44.900 EUR (DDV ni
vključen).
Stavbno zemljišče na
lokaciji Lipa – vzhod (Gorica)
v Velenju, k. o. 964, na parcelnih
številkah 2397/277, 2397/278,
2397/279, 2397/280, 2397/281,
2397/282, 2397/283, 2397/284,
v velikosti 2.912 m2. Izdano je
gradbeno dovoljenje Upravne
enote Velenje za gradnjo šestih
enodružinskih hiš Lipa. Lastništvo zemljišča si delita podjetji
Premogovnik Velenje, d. o. o.,
(1/2) in HTZ Velenje, I. P., d. o. o.,
(1/2). Izhodiščna neto cena znaša
190.000 EUR (DDV ni vključen).
Več informacij najdete na spletni
strani Premogovnika Velenje na
povezavi www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1644.

V NAJEM ODDAMO
Garažne bokse v objektu
Triplex na Cesti Borisa Kraigherja 4 v Velenju. Mesečni najem
znaša od 46 evrov. Prostih je še
nekaj parkirnih mest.

Dodatne informacije:
Kristijan Kolenc,
telefon: 03 899 6183,
e-pošta:
kristijan.kolenc@rlv.si.
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Za našo varnost
V oktobru, mesecu požarne varnosti, se gasilske sirene oglašajo pogosteje kot običajno. Na srečo
gre le za vaje, ki so za nas, gasilce, nujno potrebne, če želimo biti na pravih intervencijah zares
učinkoviti. Člani Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje smo se
tokrat usposabljali na kar treh vajah.

Taktična vaja PIGD Premogovnika Velenje je bila letos izvedena v Delavnici zaščitnih sredstev HTZ. (foto: Miran Beškovnik)

Dobra organiziranost in delovanje
gasilske enote je v podjetju, kot je
Premogovnik Velenje, izjemnega
pomena, saj sta skrb za zdravje in
varnost zaposlenih pomemben del
naše več kot štirinajst desetletij dolge
zgodovine. Gasilska dejavnost je v
Premogovniku rasla skupaj s podjetjem. Kot del naše odgovornosti sta
zato tudi usposobljenost in pripravljenost za ukrepanje ob morebitnih
nesrečah.

Vaja dela mojstra, če
mojster dela vajo
Za tokratno taktično vajo smo izbrali
Delavnico zaščitnih sredstev HTZ,
kjer se poleg proizvodnih prostorov
nahajajo še delavnica, trgovina in
popravljalnica. Predpostavka vaje je
bila, da je v delavnici, ki se nahaja na
varovanem območju Premogovnika
Velenje, prišlo do požara, štiri osebe so
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bile pogrešane, pri gašenju se je poškodoval tudi en gasilec. Zaradi neposredne nevarnosti za zaposlene je bila
izvedena evakuacija. V vaji so, poleg
dvajsetih članov PIGD Premogovnika
Velenje, sodelovali tudi člani PGD Šoštanj – mesto in reševalci Zdravstvenega doma Velenje. Glavni namen vaje je
bil vzdrževati poznavanje objektov na
varovanem področju Premogovnika
Velenje z vidika taktične usposobljenosti gasilcev, preizkus hidrantnega
omrežja, preveriti usposobljenost
Službe varovanja HTZ v izrednih
razmerah ter sistemov alarmiranja in
odzivnosti operativnih članov.
Prvi četrtek v oktobru smo se skupaj s
PGD Lokovica udeležili tudi meddruštvene gasilske vaje, ki jo je organiziralo PGD Šoštanj – mesto. Sodelovali
smo pri gašenju bencinske črpalke
pri objektu mehanične delavnice za
popravilo demperjev za odvoz sadre

v Termoelektrarni Šoštanj na deponiji
premoga.
Meddruštvena vaja s PGD Škale pa je
potekala 18. oktobra 2019 na kmetiji
Berta Rotovnika v Hrastovcu. Požar je
nastal na pomožnem gospodarskem
poslopju zaradi udara strele v poslopje.

Biti gasilec je odgovornost
Gasilci smo se dolžni stalno usposabljati – zahtevnejša specialistična
usposabljanja opravljamo v okviru
Gasilske zveze Slovenije, pridobljeno znanje v društvu obnavljamo na
rednih četrtkovih vajah. Posebno težo
imajo vaje, ki jih vsako leto v sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi
izvedemo v mesecu požarne varnosti.
Vse tri letošnje vaje, vsaka s svojimi
posebnostmi, so dobra popotnica za
delo društva v prihodnje.
Metka Marić
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V vaji sta sodelovala tudi PGD Šoštanj – mesto in ZD Velenje. (foto: Miran Beškovnik)

Prostovoljno industrijsko
gasilsko društvo Premogovnika Velenje danes šteje 59
članov (42 članov in 17 članic), od tega 26 operativnih
gasilcev. V letu 2018 so člani
opravili 3.125 ur. Ponašajo
se s kar štirimi tekmovalnimi desetinami – z dvema
moškima desetinama B, eno
žensko desetino B in eno
desetino starejših članov – s
katerimi se uspešno udeležujejo občinskega tekmovanja in Srečanja gasilskih
enot rudarstva in energetike
Slovenije (GERES). Osnovna
naloga društva je zagotavljanje tehnične in operativne
sposobnosti za gasilske
intervencije tako na območju
Premogovnika Velenje kot
tudi na celotnem območju
občin Velenje in Šoštanj. V
okviru Gasilske zveze Šaleške
doline delujejo kot edino
industrijsko gasilsko društvo.

Svojo usposobljenost so preverili nosilci dihalnih aparatov. (foto: Miran Beškovnik)

O izvedbi vaje je vodstvu poročal poveljnik PIGD PV Boris Špeh.
(foto: Miran Beškovnik)
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Indija Welcome –
dobrodošla Indija
V Muzeju premogovništva Slovenije smo odprli prav posebno razstavo o edinstvenem koščku
sveta, ki ga ne najdemo nikjer drugje. Na tem koščku Zemlje se dojemanje sveta in način življenja
zelo razlikujeta od našega. Kljub drugačnosti pa je premog tisto, kar nas povezuje. To je Indija,
dežela, ki v nas pušča močan pečat!

Sodobna indijska keramika ter fotografije indijskih monumentov in cvetja z roko v roki s premogovništvom. (Foto: Matej Gorišek)

Indija je dežela starodavnih modrosti.
Je dežela z veličastno preteklostjo in
moderno sedanjostjo. Po velikosti
obsežna, po zgodovini bogata, po
kulturi tradicionalna, po veri raznolika, vedno in povsod pa neverjetna
in intenzivna. Da je resnično posebna, smo lahko začutili že na odprtju
razstave z naslovom India Welcome,
ki je bila v torek, 15. oktobra 2019, v
Muzeju premogovništva Slovenije.

Povezuje nas premog
»Samo na prvi pogled Indija in
Velenje oziroma Premogovnik
nimata precej skupnega. Indija je
država čudovite zgodovine, kulture
in tradicije. Dežela, ki je v zadnjih
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desetletjih doživela intenziven razvoj,
temelječ na znanju in inovativnosti,
ter tako postala regionalna sila. Ob
tem pa Indija velik del svojega gospodarskega razcveta lahko pripiše ravno
pridobivanju premoga,« je uvodoma
dejal projektni vodja v Premogovniku Velenje dr. Vladimir Malenković.
»Tudi v Premogovniku Velenje smo
ponosni na 144–letno tradicijo
pridobivanja premoga in ohranjanju
zgodovine ter tradicionalnih vrednot.
Ves čas pa veliko pozornosti namenjamo tudi znanju in razvoju. Ravno
slednje je botrovalo temu, da je
Premogovnik Velenje postal eden vodilnih in najsodobnejših premogovnikov s podzemnim pridobivanjem v

Evropi in svetu. Seveda so pred nami
novi izzivi. Celotna Evropska unija –
na čelu z vodilnimi državami, kot so
Nemčija, Francija in Velika Britanija,
ter tudi Slovenija – se sooča s procesi
dekarbonizacije. Posledično bo nekoč
prišlo tudi do zapiranja Premogovnika, kar pa ne zmanjšuje pomena našega znanja in razvoja v prihodnosti.
Izrednega pomena je jasno določiti,
koliko časa še bomo obratovali, ter
veliko pozornost nameniti kakovostni
izpeljavi procesa prestrukturiranja,
tako podjetja kot tudi celotne regije.
Na nas vseh je odgovornost, da te
procese izpeljemo družbeno odgovorno ter ob zagotavljanju nadomestnih in novih delovnih mest.«
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Pozitivna simbolika za
prihodnost
Dogodek India Welcome je nastal
ob indijskem dnevu neodvisnosti
in 150. obletnici rojstva Mahatme
Gandhija. Organizator dogodka je
vodja likovnega in oblikovalskega
centra Ladica iz Zagreba Hanibal
Salvare: »Pred leti je prišla pobuda
o izmenjavi razstav med Indijo
in Hrvaško. Avgusta letos je bila
razstava postavljena v Zagrebu in ker
sem tudi član Društva keramikov in
lončarjev Slovenije, je prišlo do ideje,
da bi jo postavili še pri vas. Prostori
premogovniškega muzeja so me takoj
navdušili, saj tako premog kot glina
prihajata iz podzemlja, pridobivanje
premoga in izdelava keramike pa sta
povezana z ljudmi. Lahko bi rekli, da
je razstava »rudnik sodelovanja« med
Indijo, Hrvaško in Slovenijo ter ima
pozitivno simboliko za prihodnost.«
Salvare je omenil, da natančno toliko
let, kot letos praznuje Velenje, tudi
sam ustvarja ter se vsem sodelujočim
zahvalil za pomoč in sodelovanje:
»Posebna zahvala velja vodji Muzeja
premogovništva Slovenije Stojanu
Špeglu s sodelavci, ki so pomagali pri
postavitvi razstave.«

Njegova ekscelenca, veleposlanik Republike Indije v Sloveniji Param Jit Mann in
organizator dogodka vodja likovnega in oblikovalskega centra Ladica iz Zagreba
Hanibal Salvare. (Foto: LADICA Fine Arts & Design Center)

Roka prijateljstva
Prisotne je nagovoril tudi podžupan
Mestne občine Velenje Peter Dermol: »V Muzeju premogovništva so
predstavljene zgodbe naših rudarjev,
ki so hkrati tudi zgodbe našega mesta. Letos smo obeležili 60. obletnico
mesta in vedno ponosno poudarjamo, da je Velenje nastalo na temeljih
rudarstva. Ti temelji so vsem nam
podarili vrednote, kot so medsebojno
spoštovanje, tovarištvo in pomoč. Če
teh vrednot ne bi bilo, tudi te razstave
ne bi bilo. Na ta način kažemo našo
odprtost in izrekamo dobrodošlico
vsem, ki želijo ustvarjati, pri čemer
ima pomembno vlogo muzej.«

Raznolikosti in kontrasti
Razstavo, ki prikazuje sodobno indijsko keramiko ter fotografije indijskih
monumentov in cvetja, je odprl
veleposlanik Republike Indije v
Sloveniji, njegova ekscelenca Param
Jit Mann. Poleg umetnikov iz Indije
so se predstavili še umetniki iz Hrvaške in Slovenije, ki jih je navdahnila
Indija.

Ekipa, ki je najbolj zaslužna za to, da smo Indijo lahko začutili tudi obiskovalci.
(Foto: LADICA Fine Arts & Design Center)

Mistično Indijo so spoznale tudi naše
brbončice, saj je bila na pokušino
izbrana indijska kulinarika z vini
in ostalimi napitki, naše duše pa je
pobožala sodobna indijska glasba. Ob
videnem in okušenem lahko zatrdimo, da je Indija dežela, ki v nas pušča
močan pečat!
Zahvala za to, da smo lahko spoznali
to deželo, velja tudi Mestni občini
Velenje in Veleposlaništvu Indije v
Ljubljani.
Metka Marić
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Zadnji dan – nov začetek
Da je življenje krog, ki se sklene, vendar ima obenem na svoji poti mnogo novih začetkov in tudi
koncev, smo lahko ugotavljali ob predstavitvi nove monografije Stojana Špegla z naslovom Industrijski motiv, ki smo jo njegovi številni prijatelji, znanci in sodelavci v javnost pospremili 13. novembra 2019 – dan pred njegovim rojstnim dnem. Zbrali smo se v Muzeju premogovništva Slovenije, na čelu katerega je bil več kot desetletje, da smo zaokrožili desetletje zgodb, ki ji je pomagal
spisati – s čustvi nabitim dogodkom se je vodja MPS tudi uradno poslovil iz naših rudarskih vrst.

Okolje, iz katerega izhaja,
močno vpliva na njegovo
umetnost
»Raziskovanje novih vsebin in
likovnih pripovedi, ki vselej
nadgrajujejo predhodni opus, je
pripeljalo slikarja preko pokrajin na
velikih formatih slik, čisto majhnih
slik razgledniške velikosti in jaškov
do industrijskih motivov,« je o monografiji in razstavi spregovorila likovna
kritičarka Tatjana Pregl Kobe, ki je
tudi napisala vsebinski del novonastalega dela. »Okolje, iz katerega izhaja,
nedvomno močno vpliva na njegov
slikarski izraz. Zna povleči gledalca
v svoj simbolni svet in se ga s svojim
notranjim pogledom dotakniti.
Medtem ko je njegova poezija polna
dotikov, dotika se senc, vznemirljivih vrelcev, marmornih miz ali lizik
kot izpraznjenih gnezd sladkobe, pa
Špeglovo slikarstvo zaznamujejo skoraj erotični dotiki čopiča z nedolžno
belino platna.«

24

Motive išče v
industrijskem okolju
Stojan Špegel meditativno nagovarja
občutljivega bralca poezije in pozornega gledalca njegovih likovnih del.
Kljub navidezni domišljijski formi
slik ostaja zvest zapisovalec resničnosti na ravni osebnega čustvovanja,
doživljanja sveta in pogleda na življenje. Slikar, ki živi in ustvarja v industrijskem okolju, v kraju, kjer igra
rudarstvo veliko vlogo, je pričel prav
tu iskati motive. Najprej je upodabljal
rudniške jaške iz Velenja, kasneje pa
tudi ostale rudniške jaške v Sloveniji.
Svoj zahvalni in hkrati poslovilni govor je Stojan Špegel začel zelo čustveno: »Svojega očeta, rudarja, sem samo
enkrat videl v rudarskih oblačilih.
Stal je pri deljenju malice na Starem
jašku, ravno na mestu, kjer sem sedel
in dolga leta pil jutranjo kavo pri
muzejski kantini. Tudi svojega starejšega sina sem prvič videl v rudarskih
oblačilih v muzeju, skoraj na istem

mestu kot očeta.« Ob teh besedah so
Stojana premagale solze in tudi vse
nas v prostoru Bele garderobe.

Umeščanje umetnosti
v industrijske objekte
je priložnost za
razumevanje nekega
obdobja
Kakor ne moremo povrniti zvokov,
ki so bili pred industrijsko dobo, tako
tudi ne moremo v motivu ponoviti
istega motiva, če ga naslikamo v
drugi slikarski tehniki. »Pa vendar
skušamo doseči tisto živost nekega
obdobja, od koder bi lahko ponovno
začeli ustvarjati nove zgodbe,« je Stojan Špegel nadaljeval svoje razmišljanje. »Razvoj in obstoj industrije in
rudarstva sta vrednoti zadnjih dveh
stoletij. Ko danes pogledamo nazaj
na preteklo in polpreteklo zgodovino
tistega časa, zaznavamo industrijo in
njen razvoj tudi z vidika industrijske
umetnosti. Industrijski obrati, ki so
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nekdaj služili razvoju dežele, danes
nemalokrat samevajo in propadajo,
zato je umeščanje umetniških projektov v industrijske objekte, izdelava
umetniških ali oblikovnih osnutkov
z uporabo industrijskih objektov ali
pokrajine, priložnost za naš odnos
in razumevanje nekega obdobja. Ker
tudi sam živim in delam v industrijskem okolju, sem skušal najti nekaj
primerov, kaj je na ta motiv v našem
okolju ustvarjenega.«

Največkrat je uporabil
rudarske motive
Stojan Špegel je prav gotovo umetnik,
ki pri svojem ustvarjanju največkrat
izhaja iz osebnih izkušenj. Večina
teh je povezana s premogovništvom,
saj je večji del svoje poslovne poti
preživel v Premogovniku Velenje. Rudarstvo, rudarski motivi in industrija
na splošno so tisti, ki jih je največkrat
upodobil v svojih umetninah, pa naj
bo to na platnu ali v besedi. Nekaj
svojih likovnih del je zbral v monografiji Industrijski motiv.

Spominjamo se tvojih
začetkov
V imenu sodelavk in sodelavcev se
je vodji Muzeja premogovništva Slovenije zahvalil Jernej Vogrin: »Vesel
sem, da smo se zbrali v tolikšnem
številu in na začetek poti pospremili
Stojanovo novo knjigo. Ampak tukaj
stojim z drugim razlogom: da k novemu začetku pospremimo Stojana.
Tole so njegove zadnje ure na mestu
vodje muzeja. Ob tem se nekateri
spominjamo tvojih začetkov, ko smo
spremljali tvoj prihod, češ, kaj pa ta
tip sploh ve o muzeju. Hitro so se
naše slutnje o »slabem« šefu pokazale
za pravilne, ko smo v Beli garderobi
podirali skrbno sestavljeno zgodbo,
kronološko opisano zgodovino premogovništva, ki smo jo prestavili v
Črno garderobo, le zato, da bo Stojan
za sebe postavil galerijo.«

Številne razstave,
koncerti in prireditve
so zaznamovale zadnje
desetletje
Stojan je v tej galeriji razstavljal samo
dvakrat. Prvič štiri leta po svojem prihodu v okviru razstave Štirje avtorji
na kosu premoga in drugič šele letos
za dvajseto obletnico muzeja. »Torej

galerije ni naredil zase. Razstave,
prireditve in koncerti, ki so postali
stalnica, so bili vrhunski. Tehnični muzej z razstavo koles, Stojan
Batič, Darko Slavec, Janez Suhadolc,
Laibach z razstavo ‚‘Gluck auf ‘‘ in s
spremljevalnimi koncerti v jamskem
delu muzeja – dogodek brez primere, verjetno daleč naokrog – in to
je le peščica stvari, ki so se odvile v
muzeju. Tega je bilo ogromno. Poleg
tega ne smemo pozabiti, da smo leta
2012 muzej dobesedno iz pogorišča
postavili nazaj na svoje mesto,« je
slikovito pot Muzeja pod Stojanovim
vodenjem opisal Jernej Vogrin.
»In ni bila samo Bela garderoba deležna preurejanja, temveč celotni muzej
– z nami vred. Tudi tistih, ki nismo
verjeli. Stojan ni preurejal muzeja
zase, ampak za vse. Za nas. Za muzej.
S svojim vodenjem si pripeljal muzej
na zavidljivo visoko raven.«

V kulturnem programu je
poleg Stojanovega sina Arta
Špegla nastopila še umetnica
igranja na gong Špela Lael
Cvetko.

Bil si naš navdih
Stojan, ob koncu poti bi se ti želeli
zahvaliti za več kot desetletje dobrih in uspešnih zgodb – pa tudi za
brazgotine, spomine in vse sledi, ki si
jih pustil v nas. Le malo ljudi srečamo
na naših poklicnih poteh, ki bi v svoje
delo vložili toliko sebe. Bil si naš navdih, naša motivacija in naš zgled, kaj
vse lahko naredi en človek, če svoje
delo čuti kot poslanstvo.«
Stojan, srečno na novi poti. V imenu
vseh nas …
Tadeja Jegrišnik
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foto: Aljoša Videtič

Navdušujoča podzemna
doživetja
Muzej premogovništva Slovenije, ki je letos stopil v dvajseto leto delovanja, je za obiskovalce
pripravil že mnogo posebnih doživetij. Vse je težko strniti v kratek zapis, toda vsako izmed njih si
zasluži prav posebno mesto. Zadnje priznanje – 5-zvezdično doživetje Velenje Underground je v
okviru akcije Slovenia's Hidden Gems 2019 prejelo priznanje za drugo mesto – vse to le še dodatno potrjuje.
Prostori Muzeja premogovništva
Slovenije kar kličejo po drugačnih
doživetjih. Odmevni dogodki navdušujejo obiskovalce na površju in v
skrivnostnih rovih opuščenega rudnika. Eden takšnih je zagotovo Velenje
Underground, vrhunska kulinarična
izkušnja v najgloblji jedilnici v Sloveniji, kjer lahko okusite podzemlje z
vsemi svojimi čuti. Kombinacija surovega industrijskega okolja in gastronomskih užitkov je uvrščena v zbirko
Slovenia unique experiences. Enega
izmed najboljših načinov za doživetje
skritega podzemnega dela Velenja
pripravlja Zavod za turizem Šaleške
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doline v sodelovanju z Muzejem in
Gorenjem Gostinstvom.
V sodelovanju s Šaleškim študentskim klubom je bil v Muzeju organiziran najgloblji spektakel smeha
na svetu, v sodelovanju z največjo
spletno stranjo za igranje pokra na
svetu PokerStars je bil prvič v Sloveniji organiziran ekstremni turnir
pokra, odvrtelo se je kolo kulture na
evropski ravni, ko je na spektaklu
Kohle ist brot (Premog je kruh) bilo
moč slišati Laibachove legendarne
industrialne skladbe, pod okriljem
družbe MasterCard se je odvilo
neprecenljivo kulinarično doživetje

z Ano Roš, prejemnico prestižnega
naziva najboljše kuharice na svetu, na
ustanovni slovesnosti Rotaract in Interact kluba Velenje je bil organiziran
verjetno najgloblji charter vseh časov.
To je le nekaj drobtinic o pestrem dogajanju v premogovniškem muzeju,
ki s svojimi vsebinami iz dneva v dan
jemlje dih in navdušuje. Bodite del
dogajanja in obiščite katero izmed
njihovih dogodkov ali razstav. Nikogar ne pustijo ravnodušnega, tudi vas
ne bodo.
Metka Marić
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DIT na ekskurziji v Severni
Makedoniji
Društvo inženirjev in tehnikov je letos septembra organiziralo strokovno ekskurzijo v Severno Makedonijo. Severna Makedonija je močno povezana z zgodovino makedonske regije – to dokazujejo
primerki naselbin iz kamene dobe, najstarejša upodobitev kolesa, predvsem pa zaradi poimenovanja po kralju Aleksandru III. Makedonskem.

Danes so pomembnejši gospodarski
sektorji v Severni Maredoniji proizvodnja in predelava jekla, kemična,
strojna, farmacevtska, gradbena,
tekstilna industrija (predvsem usnje)
in kmetijstvo. Industrija in rudarstvo
skupaj predstavljata 25 % BDP. Na
štiridnevni ekskurziji smo si z našimi 41 člani ogledali površinski kop v
Rudniku Suvodol, Termoelektrarno
Bitola, čas pa smo izkoristili tudi za
ogled nekaterih turističnih znamenitosti Severne Makedonije.
Tokrat smo se na pot podali z letalom iz Zagreba do glavnega mesta
Severne Makedonije Skopja. Na
letališču v Skopju smo presedli na
avtobus, ki nas je odpeljal do Hotela
Duvet, kjer smo bili nastanjeni.
Po kratkem oddihu je sledil ogled
mesta.
S turističnim vodičem smo se najprej
odpravili na trdnjavo Kale, ki ponuja

čudovit razgled proti mestnemu
središču, Kamnitemu mostu, lepo pa
se vidi tudi vzpetina Vodno.
Nato smo se spustili proti mestu. Pot
nas je vodila skozi bazar, ki naj bi
bil največji bazar izven Turčije, proti
središču mesta. Stari in novi del mesta povezuje Kamniti most čez reko.
Vardar, ki simbolično predstavlja vez
med starim in novim.
Sledil je ogled mestnega središča,
kjer so nam med drugim pokazali
nekaj od številnih novih spomenikov
in zgradb. Leta 2010 se je makedonska vlada odločila za projekt »Skopje
2014«. Načrt je bil prenoviti fasade,
zgraditi nove palače, postaviti številne spomenike, polepšati mostove in
postaviti slavolok. V okviru projekta
so v središču mesta postavili spomenik Aleksandra III. Makedonskega,
ki je postal osrednji simbol mesta
in 21 metrov visok slavolok Vrata

Makedonije, na katerem so reliefi
prizorov iz makedonske zgodovine, vključno s pohodi »njihovega
junaka«.
Med sprehodom po središču Skopja
se je vredno vsaj na kratko ustaviti
pri Spominskem muzeju Matere Terezije in na stari železniški postaji, v
kateri je zdaj Mestni muzej. Urini kazalci na stavbi kažejo 5.17 zjutraj, saj
so se le-ti ob tem času 26. julija 1963
ustavili, ko je Skopje stresel potres, ki
je porušil več kot tri četrtine zgradb.
Po končanem ogledu mesta je sledilo
druženje ob večerji in glasbi v tradicionalni restavraciji Lezet.
V sobotnih jutranjih urah smo se z
avtobusom odpravili proti Bitoli, kjer
smo bili z vodstvom REK Bitola dogovorjeni za ogled površinskega kopa
in termoelektrarne. Ogled površinske kopa Suvodol je vodil tehnični
direktor kopa Zoran Najdovski, ki
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nam je podal informacije o delovanju
podjetja in odkopavanju premoga ter
načrte za prihodnost.
Površinski kop Suvodol se nahaja
vzhodno od Bitole, približno 15 km
stran, in zajema površino 9 km2.
Rudnik je v lasti javnega podjetja v
državni lasti ELEM. Eksploatacija rudnika Suvodol se je začela leta 1977 z
izkopavanjem žlindre, v osemdesetih
pa so pričeli z izkopom premoga.
Za lažjo predstavo naj povem, da
rudnik Suvodol za potrebe TE
Bitola letno pridobi do 6 milijonov
ton lignita (podatek za leto 2015).
Premog pridobivajo z bagri, sistem
za transport premoga pa se razteza
na dolžini več kot 10 km. Hitrost
transportnega traku znaša 4,8 m/s,
njegova zmogljivost pa je 3800 ton
premoga na uro.
Poleg Rudnika Suvodol smo si
ogledali tudi TE Bitola. S proizvodnjo električne energije so začeli leta
1982, ko je bil zagnan prvi od treh
blokov. Drugi blok je začel obratovati
leta 1984, tretji pa leta 1988. V letu
1994 je bila izvedena rekonstrukcija
blokov, s katero so moč posameznega
bloka povečali za 15 MW, tako v TE
Bitola proizvodnjo električne energije zagotavljajo trije bloki, zmogljivosti 233 MW/blok ali skupno 700 MW.
Po končanem ogledu REK Bitola smo
se z avtobusom odpravili na dolgo
pot proti Ohridu. Po prihodu na
cilj je sledila nastanitev v hotelu in
skupna večerja.
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Nedelja je bila namenjena spoznavanju lepot Ohrida, ki leži na severovzhodni obali Ohridskega jezera.
Ohrid nudi dobro kombinacijo zgodovinske in kulturne raznolikosti ter
naravnega bogastva.
Od leta 1980 sta Ohrid in Ohridsko
jezero na seznamu svetovne kulturne
dediščine UNESCA. Zaradi omenjene
lege ob vzpetini, ki mu domačini v
svojem jeziku pravijo kar Orid.
Mesto je bilo v preteklosti zelo znano
po številnih cerkvah. Ker jih je imelo
kar 365, so ga klicali tudi ˝Balkanski
Jeruzalem˝. Staro mestno središče je
pravi arhitekturni biser, kjer si je mogoče ogledati kulturno−zgodovinske
znamenitosti Ohrida: Sv. Jovan Kaneo,
Sv. Kliment, Samuelova trdnjava,
Plaošnik, Sv. Sofija idr. Lepo se je
sprehoditi tudi po mestu (stari čaršiji),
kjer je na vsakem koraku mogoče
kupiti ohridske bisere.
Člani DIT-a smo se odločili tudi za
izlet z ladjo po Ohridskem jezeru do
samostana Sv. Nauma, ki leži nedaleč
stran od albanske meje. Objekt je leta
905 ustanovil sam Sv. Naum, po izročilu zdravilec bolnih, ki je v njem tudi
pokopan. Nedaleč stran so tudi izviri
reke Drim, ki se zliva v jezero. Na poti
do samostana smo se z ladjico ustavili
tudi v zalivu kosti, v Muzeju na vodi –
»Bay of bones«.
Gre za avtentično rekonstrukcijo
bivališč na kolih, ki so se v letih med
1200 in 700 p. n. št. raztezala na 8500
kvadratnih metrih.
Nedeljski dan smo po povratku z
ladjico in krajšem oddihu v hotelu
sklenili na skupni večerji.
Ponedeljkov dan je bil dan odhoda
proti domu.
Najprej dolga pot z avtobusom do
letališča v Skopju, kjer smo se vkrcali
na letalo, ki nas je pripeljalo v Zagreb.
Po pristanku na zagrebškem letališču
smo se z avtobusom odpravili domov.
Kljub vsem naporom in natrpanemu
urniku smo v Severni Makedoniji preživeli nepozaben podaljšani vikend, ki
nam bo ostal v lepem spominu.
Za izvedbo ekskurzije se iskreno
zahvaljujemo PGD Škale, PIGD
Premogovnik Velenje za pomoč pri
prevozu naših članov ter članom, ki so
nas pri delu podpirali in nam pomagali. Hvala!
UO DIT
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Naši krvodajalci darovali kri
Prekmurcem
Letošnjo izredno krvodajalsko akcijo smo krvodajalci Aktiva rdečega križa Premogovnik Velenje
izvedli 20. septembra 2019 v Splošni bolnišnici Rakičan v Murski Soboti. Minilo je že kar nekaj let
od našega zadnjega obiska, zato so nas bili Prekmurci zelo veseli.

Na transfuzijskem oddelku bolnišnice
nas je prijazno sprejela Erika Kavaš,
dr. med., spec. transfuzijske medicine, prav tako tudi celotno strokovno
osebje. Kot so dejali, so zelo veseli, da
se še odzovejo ljudje in podjetja, ki se
odločijo za tako plemenita dejanja in
v tolikšnem številu pomagajo ljudem,
ki kri nujno potrebujejo. V treh urah
je bilo opravljenih 33 odvzemov krvi
brez zapletov z veliko dobre volje in
smeha.
V veliko zadovoljstvo zaposlenih
v transfuzijskem oddelku splošne
bolnišnice in vseh nas je bila tako
izvedena še ena uspešna humana akcija. Kot je že v navadi po krvodajalskih akcijah seveda ni manjkala zelo
okusna malica, ki so nam jo pripravili
v bolnišnici.
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Erika Kavaš je poudarila, da je krvodajalstvo v Sloveniji zelo pomembno,
saj z darovano krvjo zdravniki dnevno
rešujejo človeška življenja. Povedala
je tudi: »Že dolgo se nismo srečali in
zelo vesela sem tako zdravih in veselih
ljudi, kot ste vi, velenjski rudarji, in
sodelavk, ki so prišle z vami. Vaša
gesta je res človeška, topla in hvala
vam zanjo.«
Med nami je bilo kar nekaj sodelavcev,
ki so kri darovali več kot 80-krat in
tudi nekdanji sodelavec, ki je kri daroval že 112-krat. Izrečene so mu bile
tudi posebne čestitke zdravstvenega
osebja in nas krvodajalcev.
Tovrstna vsakoletna izredna krvodajalska akcija najbolj prizadevnih
krvodajalcev iz Premogovnika, ki so
kri darovali več kot 40-krat, je hkrati

tudi nagrada za njihovo dolgoletno
humanost. Zato smo se v Prekmurju
ustavili v Renkovcih v družbi Lušt,
kjer proizvedejo 4500 ton paradižnika
na leto, ki je zelo svež, sočen, okusen
predvsem pa slovenski proizvod.
Tam smo imeli kratko predavanje,
degustacijo ter intervju za slovenski
časopis. Brez kosila pač ne gre, zato
smo se ustavili še v gostilni Cipot v
Tešanovcih.
Dobro razpoloženi in s prijetnim
občutkom, da smo naredili nekaj dobrega in humanega, smo se popoldne
počasi poslovili od Prekmurja. Na poti
domov smo že razmišljali, v katero
bolnišnico v Sloveniji se bomo podali
prihodnje leto in opravili zopet kakšno
plemenito dejanje.
Damjana Kričej,
predsednica Aktiva RK PV
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Rudarski oktet gostoval na
Češkem
Festival ECHO vsaki dve leti pripravi srečanje evropskih pevskih zborov, letos oktobra pa smo se
njihovemu povabilu odzvali tudi mi. V pestri paleti pevskih zborov se je Rudarski oktet Velenje
predstavil s širšim naborom pevskih zvrsti, ki so obsegale zaključen sklop ljudskih in avtorskih
melodij, ki govorijo o ljubezni do sočloveka, o spoštovanju, slovenstvu in slovenskih koreninah,
pravzaprav o nas vseh. Tuji repertoar je zajemal črnske duhovne in češkemu poslušalstvu zelo
všečne dalmatinske pesmi.

Na festivalu je bilo v okviru tridnevnega dogajanja prikazano umetniško ustvarjanje vokalnih skupin iz
širšega evropskega prostora. Člani
Rudarskega okteta smo zopet znali
ponesti našo slovensko pesem v ta
del Evrope in pokazali, da smo v teh
štiridesetih letih delovanja ustvarili
odlično pevsko znanje, predvsem pa
sproščen pevski duh ter muziciranje
v svetu glasbe in petja. To je potrdil tudi večerni koncert v dvorani
Evropa, na katerem smo bili deležni
močnih ovacij s strani občinstva.
Znova smo dokazali, da ostajamo
eden od pevskih sestavov, ki zelo aktivno deluje na slovenskem območju
in tudi širše, preko naših meja.
mag. Marko Ranzinger
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Športne igre družb HSE
Po nekajletnem premoru smo 20. septembra 2019 pod okriljem Termoelektrarne Šoštanj v Šaleški dolini ponovno pripravili Športne igre družb Skupine Holding Slovenske elektrarne. Iger se je
udeležilo 364 predstavnikov iz družb HSE, HSE Invest, HSE EDT, Dravskih elektrarn Maribor, Soških
elektrarn Nova Gorica, Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje, od tega 309 tekmovalcev. Pomerili so se v devetih panogah: v nogometu, košarki, odbojki, kegljanju, tenisu, streljanju,
badmintonu, pikadu in namiznem tenisu. Večina tekem se je odvijala v Šoštanju, razen tenisa in
streljanja, ki sta potekala v Velenju.

Rezultati:
Pikado
Ženske
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEM
PV
TEŠ
HSE
HSE Invest
SENG

Streljanje
Moški
1.
2.
3.
4.
5.

TEŠ
DEM
PV
SENG
HSE

6. HSE EDT
7. HSE Invest
Ženske
1. DEM
2. TEŠ
3. SENG
4. PV

Namizni tenis
1.
2.
3.
4.
5.

PV
TEŠ
HSE
DEM
SENG

Kegljanje
Moški
1. DEM
2. PV

3. TEŠ
4. HSE
5. SENG
Ženske
1.
2.
3.
4.

SENG
PV
DEM
TEŠ

Tenis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEŠ
PV
HSE
DEM
SENG
HSE EDT

Košarka
1. PV

2.
3.
4.
5.
6.
7.

HSE
SENG
TEŠ
HSE Invest
HSE EDT
DEM

Odbojka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PV
DEM
TEŠ
HSE
SENG
HSE EDT

Badminton
Moški
1. PV
2. HSE Invest

3.
4.
5.
6.

DEM
TEŠ
HSE
SENG

Ženske
•
•
•
•

DEM
PV
SENG
TEŠ

Nogomet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PV
DEM
TEŠ
HSE Invest
HSE
SENG

V skupni razvrstitvi je absolutni zmagovalec z 62 točkami postal Premogovnik Velenje, drugo mesto so zasedle
Dravske elektrarne Maribor (47 točk), tretje pa organizator športnih iger Termoelektrarna Šoštanj (45 točk).
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Udeležence iger je pozdravil tudi generalni direktor HSE
mag. Stojan Nikolić.

Bučno navijanje na tribunah

Premogovnik Velenje je z osvojenimi 62 točkami postal absolutni zmagovalec športnih iger.
Pripravila: Tadeja Jegrišnik, foto: Aleksander Kavčnik
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Napovednik dogodkov
Kluba upokojencev Skupine PV
•
•
•
•

7. 11. 2019 – vpis letovanj v sindikalnih apartmajih za prvo polovico leta 2020
27. 11. 2019 – vpis za izlet v Kranj 17. 12. 2019
10. 12. 2019 – pohod v neznano
17. 12. 2019 – izlet Prešerni december v Kranju

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. Pisarna je
odprta 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

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.
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Prijave so možne do srede, 4. 12. 2019, preko spletne strani:
http://www.protime.si/prijava/15-stafetni-tek-sv-barbare

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
K večnemu počitku smo na
Pokopališču Podkraj pospremili
dragega moža, očeta, dedka,
pradedka, brata in strica

Franca Seliča

(2. 1. 1944–5. 10. 2019)
Iskrena zahvala kolektivu
Premogovnika Velenje, sindikatu SPESS-PV, častni straži,
Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje za častno slovo,
govorniku Dragu Kolarju za
čutne besede slovesa in nečaku
Poldu Tovorniku z ženo Ireno
za vso pomoč in podporo.
Hvala vsem za izrečena sožalja
in darovane sveče ter vsem, ki
ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
žena Marija, hčerki Marjanca,
Franja in sin Lojzi z družinami

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je za
vedno zapustil dragi sin, brat,
vnuk, stric, nečak in boter

Matic Brezovnik

ZAHVALA
Nenadoma nas je za vedno zapustil ljubeči mož, zlati oče,
dedi in pradedi ter brat

Stanislav Kumer.
Iskrena hvala sodelavcem Elektroslužbe Premogovnika Velenje za izrečeno
sožalje, podporo in denarno pomoč. Hvala kolektivu Premogovnika Velenje,
sindikatu SPESS-PV, častni straži in Pihalnemu orkestru Premogovnika
Velenje za častno slovo. Hvala Dragu Kolarju za čutne besede slovesa.
žena Ivanka, sinovi Robi, Simon in Bojan
z družinami ter brat Maks

Iskrena zahvala za vso podporo sorodnikom, sosedom in
prijateljem. Posebna zahvala
kolektivu Jamske strojne službe
Premogovnika Velenje, častni
straži, Pihalnemu orkestru
Premogovnika Velenje, pevcem,
Dragu Kolarju za poslovilne
besede, sindikalni podružnici
SPESS-PV ter vsem motoristom.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.
vsi njegovi
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PONUDBA
NEPREMIČNIN
PARCELE
PARCELA VELENJE
Lokacija: ŽUPANČIČEVA
Velikost: 704 m2
Cena: €62.000,00
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 LIPJE
Lokacija: VELENJE LIPJE
Zgrajeno: adaptirano 2010
Velikost: 497 m2
Velikost parcele: 4000 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €420.000,00
Lokacija: ŠENBRIC
Zgrajeno: adaptirano 2016
Velikost: 192 m2
Velikost parcele: 12.602 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €130.000,00
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

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

VIKEND LEMBERG
Lokacija: LEMBERG
Zgrajeno: 2017
Velikost: 42 m2
Velikost parcele: 347 m2
Etažnost: P+M
Cena: €27.000,00

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

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

HIŠA BELE VODE
Lokacija: ŠOŠTANJ BELE VODE
Zgrajeno: 1970
Velikost: 118 m2
Velikost parcele: 676,1 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €95.000,00

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 SKORNO
Lokacija: SKORNO
Zgrajeno: 2019
Velikost: 90 m2
Velikost parcele: 602 m2
Etažnost: P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €79.000,00

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 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 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

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

STANOVANJA
4 SOBNO MOZIRJE
Lokacija: MOZIRJE CENTER
Zgrajeno: 2018
Velikost: 121,8 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
B1 (15 - 25 kWh/m2a)
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
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: 69,1m2
Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €61.000,00
2 SOBNO TOMŠIČEVA
Lokacija: VELENJE TOMŠIČEVA
Adaptirano: 2014
Velikost: 61,1 m2
Etažnost: 3/5
Energetska izkaznica: F
Cena: €78.000,00

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.

