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UVODNIK

Pred nami so generacijski izzivi

December je čas, ko se hkrati oziramo
v preteklo obdobje, obenem pa svoje
poglede že usmerjamo naprej in utiramo pot novemu letu.
Takoj prvi delovni dan letošnjega leta
je bil postavljen novi mejnik v zgodovini delovanja Premogovnika Velenje,
saj ste rudarji odkopali že 250-milijonto tono premoga, za kar vam iskreno čestitam. V tem letu je bila po
več kot treh letih pogajanj podpisana
nova kolektivna pogodba premogovništva, naši inovatorji so prejeli
bronasti priznanji na regionalni ravni, gostili smo mednarodna srečanja
projektov MapROC, PICTO in INESI, ki so financirani s strani Evropske
skupnosti, projektirali in konstruirali
smo nov smerni verižni transporter,
izvedli reorganizacijo in sistematizacijo delovnih mest, sodelovali smo na
konferenci »Razmislek o prihodnosti
energetike v Šaleški dolini« in še bi
lahko našteval.
Kljub številnim aktivnostim in dosežkom je za nami zahtevno leto. Zaradi
težkih geotehničnih pogojev nam ni
uspelo izpolniti proizvodnega načrta,
vendar se moramo vsi skupaj zavedati, da je rudarstvo dejavnost, v kateri nam delo narekuje tudi narava s
svojimi zakonitostmi. Po drugi strani
pa smo rudarji znani po svoji trmi in
tem, da se ne predamo zlahka, zato
smo se vedno znali postaviti po robu
zunanjim dejavnikom. Ena od naših
nalog v prihodnosti bo, da bomo vse
napore vložili v to, da nas narava ne
bo več presenečala v tolikšni meri;
vseh dogodkov, žal, ne bomo mogli

nikoli predvideti vnaprej, želimo pa
jih zmanjšati na minimum. Poskrbeti
moramo za to, da bomo vedno imeli
pripravljen načrt, kako ukrotiti nepredvidljive razmere, ki vladajo 500
metrov pod zemljo, ter muhavost in
silovitost okolja, v katerem se proizvodnja premoga odvija.
V letu 2020 načrtujemo proizvodnjo v
enaki višini kot v preteklih letih – to
pomeni nekaj več kot tri milijone in
pol premoga, kar je poseben izziv glede na težave, s katerimi se srečujemo v
letošnjem letu. Predvideti in obvladati
moramo vsa tveganja, da bo ta proizvodnja ob koncu prihodnjega leta
tudi dosežena. Naša ambicija ni delati
več in težje, ampak pametneje in učinkoviteje.
Dolgoročnejši izziv, ki nas čaka v prihodnosti, pa je ta, kako bomo s tehnologijo in organizacijsko znali stvari
zapeljati tako, da bomo lahko proizvajali ekonomsko vzdržne količine premoga. Zadali smo si zahtevno nalogo
– »načrtovati proizvodnjo in proizvesti
načrtovano«. Sam bi si želel še ambicioznejši proizvodni načrt – okrog
3,8 mio ton, saj gre pri treh milijonih
in pol za ekonomski prag vzdržnosti,
pri višji proizvodnji pa bi to pomenilo
tudi sredstva za vlaganje v razvoj. To za
vse nas predstavlja generacijski izziv!
Obenem je za vse nas – ne le v Premogovniku in Sloveniji, ampak tudi v
Evropi in po svetu, generacijski izziv
prehod v brezogljično družbo. Kljub
temu da aktualna politika v zadnjem
obdobju vse bolj glasno govori o predčasnem zapiranju Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, verjamem, da bosta obe družbi delovali
še vrsto let – in to z lignitom iz Šaleške
doline. Proizvodnja okrog treh in pol
mio ton premoga pomeni odkopavanje do let med 2040–50, kar se zdi tudi
najverjetnejši scenarij obratovanja
Premogovnika, saj za zdaj nimamo
na voljo alternativnih tehnologij, ki
bi lahko obstoječe energetske objekte
nadomestile z danes na jutri – razen
če želimo biti odvisni od uvoza električne energije iz tujine.
Procesi prestrukturiranja niso in ne
smejo biti načrtovani čez noč, toda
kljub temu moramo že danes razmi-

šljati o tem, da nekoč v povezavi s
premogom ne bo več delovnih mest.
Toda preden se bomo začeli pogovarjati o prenehanju odkopavanja premoga, morajo biti zagotovljena sredstva,
ki bodo omogočila pravično, okoljsko,
ekonomsko in socialno naravnano
tranzicijo in preobrazbo energetike v
Šaleški dolini. Zdaj imamo še dovolj
časa za to, toda začeti je treba danes.
Naša glavna usmeritev v prihodnjih
letih bo razvoj že obstoječih in novih dejavnosti. Že danes imamo več
kot 10 takšnih programov, ki bi lahko
delovali samostojno in jih je smiselno postaviti znotraj Skupine Holding
Slovenske elektrarne. Menim, da bi bil
eden izmed možnih in dobrih načinov
tudi ta, da dovolimo, da razvoj družb
pri tistih programih, ki bi bili lahko
samostojni, dokapitaliziramo bodisi
z zunanjim kapitalom, lahko pa tudi
skupina zaposlenih z investicijo v razvojne kapacitete in svojimi idejami
postane solastnik nekega programa.
S tem bi v podjetje prinesli svež kapital, razvoj in interes za širjenje. To
je lahko zelo motivacijsko in pomeni
uspešen preboj za ljudi, ki so podjetni
in imajo vizijo.
Prihodnost Premogovnika Velenje je
odvisna od več dejavnikov, predvsem
pa od našega znanja in načina, kako
bomo to znanje in izkušnje izkoristili.
Že Seneka je vedel, da spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj,
a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj.
Spoštovani sodelavke in sodelavci, v
teh božično-novoletnih praznikih si
predvsem odpočijte v krogu najbližjih
– naberite si novih moči, saj jih bomo
vsi skupaj potrebovali. Če se vam bo
v dela prostih dneh utrnila dobra
ideja, predlog in tudi konstruktivna
pripomba, bom vesel, če mi jih boste
posredovali, saj velja, da dobre ideje
nimajo starosti, imajo le prihodnost.
Želim vam, da bi se vam uresničile vse
želje, pričakovanja in sanje, tudi tiste,
ki ste jih postavili visoko nad oblake.
SREČNO, USPEŠNO IN ZDRAVO
LETO 2020 VAM ŽELIM!
mag. Marko Mavec,
generalni direktor
Premogovnika Velenje

3

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

foto: Slobodan Mrkonjić

Praznik vseh, ki cenimo znanje
Praznovanje godu sv. Barbare je ob dnevu rudarjev najpomembnejši dogodek našega rudarskega
stanu. Z njim vsako leto še posebej počastimo tiste zaposlene, ki tudi ob delu ne pozabljajo, da je
»znanje, ki se ne uporablja, kot oblak, iz katerega nikoli ne dežuje.«
V Muzeju premogovništva Slovenije smo se zbrali 4. decembra
2019 – točno na dan, ko goduje
naša zavetnica. »Rudarji so se pred
neizprosno silo narave že od nekdaj
po pomoč zatekali k sv. Barbari, ki pa
je v svoji sredini ne povezujemo zgolj
z varnostjo, ampak tudi s stalnim
napredkom in izobraževanjem,« je
občinstvo nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje mag.
Marko Mavec.

Vi ste gonilo in motor
podjetja
»Sposobnosti človeka, da se uči in
prenaša lastno znanje na prihodnje
generacije, velja zahvala, da smo
danes tu, kjer smo. Brez tega tudi v
Premogovniku Velenje ne bi imeli
takšnih ljudi, kot jih imamo. Ne bi
imeli znanj, kot jih imamo. Ne bi ob-
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vladovali narave na takšen način, kot
jo obvladujemo danes. Zato sem prav
posebej vesel, da nagovarjam vas.
Vi ste tista ekipa, ki pomeni gonilo,
vodilo in motor, ki vleče naše podjetje naprej in ga bo vleklo naprej tudi
v prihodnjih letih in ob prihodnjih
nalogah, ki nas čakajo,« je prepričan
generalni direktor.

Z znanjem bomo kos
izzivom
Izzivov in nalog pred nami je veliko,
saj nas čaka izjemno zahtevno leto.
»Z letnim načrtom smo si zastavili proizvodnjo v višini več kot tri
milijone ton in pol proizvodnje, kar
je poseben izziv glede na težave, s
katerimi se srečujemo letos. Verjamem, da bomo s svojim inženirskim
znanjem in razmišljanjem kos tudi
tej nalogi.«

Generalni direktor Premogovnika
Velenje je ob koncu svojega nagovora povzel, da je praznik sv. Barbare
praznik vseh, ki se ukvarjamo z rudarstvom, in praznik vseh, ki cenimo
znanje. »Želim vam, dragi sodelavke
in sodelavci, da ta praznik preživimo
v prijetni družbi. V prijetnem vzdušju. Da se po končanem uradnem
delu še nekoliko družimo, stkemo
nekaj novih vezi. Morda se ob tem
porodi tudi nekaj novih idej o tem,
kaj želimo imeti v prihodnosti – in
predvsem, da danes cenimo znanje.«

Drevesa so močnejša v
gozdu
»Leto, ki se izteka, je bilo z vidika
organizacije dogodkov zelo zahtevno,
predvsem zaradi nižjih sredstev, kot
smo jih načrtovali, toda kljub temu
nam jih je uspelo organizirati na
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V letošnjem letu so svoje študijske obveznosti uspešno zaključili: Rolando Koren, Dominik Zrimšek, Janja Čas Železnik in
Miha Kvartič. Vsem skupaj izrekamo iskrene čestitke! (foto: Slobodan Mrkonjić)

visoki ravni. Člani ste z množično
udeležbo dokazali, da delamo dobro,
kar nam daje elan za naše delo tudi
v bodoče,« je udeležence prireditve
pozdravil tudi predsednik Društva
inženirjev in tehnikov (DIT) Mitja
Kamenik. »DIT deluje v smeri t. i.
»teambuildinga« – zagotovo se vsi
skupaj zavedamo, da je za uspešno
podjetje nujno povezovanje in sodelovanje vseh zaposlenih. Drevesa so
močnejša v gozdu, zato se povežite,
sodelujte med seboj, saj smo skupaj
močnejši.«

MIHA KVARTIČ je 15. oktobra letos na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru zagovarjal
diplomsko nalogo z naslovom »Izbira nove transformatorske
postaje – RTP NOP II ventilatorska postaja« ter pridobil naziv
diplomirani inženir elektrotehnike.
DOMINIK ZRIMŠEK je 31. marca letos na Naravoslovnotehniški
fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjal nalogo z naslovom »Digitalizacija in interpretacija karotažnih diagramov Premogovnika
Velenje« ter pridobil naziv magister inženir geotehnologije.

V življenju ni ravnih poti

JANJA ČAS ŽELEZNIK je 26. septembra letos na Fakulteti

Na življenjskem popotovanju ni ravnih poti: vse se vzpenjajo ali spuščajo.
Tega se dobro zavedajo tudi naši
sodelavci in sodelavka, ki smo jim ob
osvojitvi nove stopničke na njihovi
karierni poti zahvalili in čestitali.

za uporabne, poslovne in družbene študije DOBA v Mariboru

V letošnjem letu so svoje študijske
obveznosti uspešno zaključili: Rolando Koren, Dominik Zrimšek, Janja
Čas Železnik in Miha Kvartič. Vsem
skupaj izrekamo iskrene čestitke!

zagovarjala nalogo z naslovom »Merjenje zadovoljstva potrošnikov s ponudbo storitev v podjetju PV Invest« ter pridobila naziv
magistrica poslovnih ved.
ROLANDO KOREN je 29. maja letos na Fakulteti za strojništvo
Univerze v Mariboru uspešno zagovarjal nalogo z naslovom »Model vrednotenja dejavnikov za povečanje inovacijske učinkovitosti
proizvodnih podjetij« in pridobil naziv doktor znanosti.

Tadeja Jegrišnik
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»Tranzicija ni naša lokalna strategija, ampak mora biti globalna,« je v svojem
govoru med drugim poudaril mag. Marko Mavec. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Udeležence prireditve je pozdravil tudi predsednik Društva inženirjev in tehnikov
(DIT) Mitja Kamenik. (foto: Slobodan Mrkonjić)

V kulturnem delu je nastopila domača tamburaška skupina Klinčeci. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Študijski obisk opuščenih
premogovnikov ter strokovna
konferenca angleških
proizvajalcev rudarske opreme
Novembra letos je bila v okviru pisarn Department for International Trade ter Angleško-slovenske
gospodarske zbornice organizirana študijska ekskurzija na območja opuščenih premogovnikov v
grofijah Yorkshire in North Derbyshire v Angliji. Ekskurzija je vključevala tudi udeležbo na konferenci Angleškega združenja proizvajalcev rudarske opreme (ABMEC) v Notthingamu. Študijskega
obiska ter konference sta se kot predstavnika Premogovnika Velenje udeležila mag. Ludvik Golob
in dr. Sergej Jamnikar ter predstavnik Angleško-slovenske gospodarske zbornice Martin Retelj. Na
ekskurziji so sodelovali tudi predstavniki poljskih rudarskih družb, in sicer iz premogovnika Bogdanka, premogovnikov JSW ter povezane družbe JSW Inovacije.

foto: Sergej Jamnikar

Sodelovanje med Premogovnikom
Velenje ter Angleško-slovensko gospodarsko zbornico je bilo aktivno že
nekaj mesecev, predvsem z vmesnim
dogodkom v Velenju, kjer smo sodelovali na okrogli mizi s predstavniki
lokalne oblasti, gospodarstva, zbornice, britanskega veleposlaništva ter
rudarske stroke iz Velike Britanije.

Primeri dobrih in
slabih praks zapiranja
premogovnih regij v
Angliji
Študijska ekskurzija je pomenila nadgradnjo sodelovanja, saj smo dobili
priložnost, da si ogledamo opuščena
rudarska območja in izmenjamo

strokovna mnenja s področja prehoda
rudarskih regij v brezogljično družbo.
Vprašanje tranzicije je na območju
Yorkshire in North Derbyshire še
vedno aktualno, saj se kljub temu,
da je preteklo že precej let od zaprtja
premogovnikov, še vedno ukvarjajo
z urejanem tehničnih in socialnih
vprašanj. Zaradi dolgega obdobja
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zapiranja premogovnikov od 80. let
prejšnjega stoletja dalje je regija postala žarišče brezposelnosti ter okoljskih
problemov. Toda po drugi strani smo
bili ob ogledih priča tudi številnim
primerom dobre prakse pri odpiranju
novih priložnosti za gospodarstvo ter
posledično za izboljšanje splošnega
družbenega stanja.
Med strokovno ekskurzijo smo
obiskali dve opuščeni premogovniški
območji, in sicer Markham Vale ter
Maltby. Srečanje s predstavniki Environmental Centra v Markham Valeu
smo organizirali na lastno pobudo,
saj smo v predhodnih pogovoril videli
priložnost za ogled širšega območja z
več zaprtimi premogovniki ter opuščeno kemično tovarno. Ob zelo dobro
organiziranem srečanju smo pridobili
številne podatke ter nasvete glede
programov rekultivacije in tranzicije
območja s poudarkom na zakonodajnih, finančnih, okoljskih, logističnih
ter družbenih vidikih. Presenetilo nas
je dejstvo, da se je rudarjenje na tem
območju zaključilo že leta 1994, a so se
prve organizirane aktivnosti v smislu
tranzicije začele šele deset let kasneje.
Dandanes je na površju še mogoče
prepoznati odtis nekdanjih premogovnikov, vendar so nove vsebine bistveno
izboljšale kvaliteto življenja lokalnim
skupnostim.
Naslednja ekskurzija je bila delno
namenjena srečanju s proizvajalci
rudarske opreme ter predstavniki
združenja ABMEC (Association
of British Mining Equipment). Na
predstavništvu podjetja Ampcontrol
v Dinningtonu, kjer poteka proizvodnja celotnega spektra elektroopreme
za rudarsko industrijo, smo poslušali
predstavitve dejavnosti podjetja Ampcontrol, združenja ABMEC, podjetja
Hardgreaves (svetovanje in upravljanje opuščenih rudnikov), projekta
Gravitricity (akumulacija energije v
rudniških jaških) ter projekta izrabe
metana iz opuščenih premogovnikov.

Študijskega obiska ter konference sta se kot predstavnika Premogovnika Velenje
udeležila mag. Ludvik Golob in dr. Sergej Jamnikar ter predstavnik Angleškoslovenske gospodarske zbornice Martin Retelj.

V zaprtem premogovniku
danes pridobivajo metan
Drugi del ekskurzije je potekal na
območju bližnjega premogovnika
Maltby, s katerim upravlja družba
Hardgreaves. V premogovniku, ki je
prenehal z obratovanjem v letu 2014,
so bili tik pred montažo 450 metrov
širokega odkopa, a so zaradi naravnih
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Enota za kogeneracijo metana Maltby (foto: Sergej Jamnikar)

varnostnih dejavnikov morali prekiniti
s proizvodnjo. Sprejeli so odločitev o
zaprtju premogovnika ter prodaji rudarske opreme, na območju glavnega
jaška pa so uredili črpalno postajo za
metan iz opuščenega premogovnika.
Metan še danes izkoriščajo kot energetski vir, kjer pridobivajo okoli 5 MW
energije (ob vzpostavitvi sistema do
11,5 MW). Načrt za izrabo metana je
pogojen z dvigovanjem ravni podzemne vode v nahajališču, kjer predvidevajo še nekajletno izrabo energenta ter
nato selitev opreme na druge lokacije.

Strokovna konferenca
združenja ABMEC
Zadnji dan obiska je bil namenjen
udeležbi na letni strokovni konferenci združenja ABMEC. Celodnevna
konferenca članov ABMEC in gostov
s strokovnimi prispevki s področja
rudarstva in povezanih dejavnosti
(odkopavanje, politike, tranzicija …)
je potekala na obrobju Nottinghama.
V številnih prispevkih so bile predstavljene teme iz premogovništva, pridobivanja kovinskih mineralov in redkih
zemelj, razvoja opreme in varnosti ter
tudi obrisi primerov tranzicije posameznih opuščenih rudarskih okolij.
Vzporedno s konferenco je potekala
manjša predstavitev ponudbe proizvajalcev opreme za rudarstvo (rudarska
odkopna oprema, strojna oprema,
elektrooprema, transport, zračenje,
varnost, sledenje, osebna oprema),
kjer smo si lahko ogledali nekatere
alternative opremi, ki jo tradicionalno
uporabljamo v našem premogovniku.

Izraba metana iz jaška opuščenega premogovnika Maltby (foto: Sergej Jamnikar)

Pomnik ponesrečenim rudarjem Markham Vale (foto: Sergej Jamnikar)

Študijski obisk je bil za
nas zelo koristen
Celotna ocena ekskurzije je zelo dobra,
saj smo si lahko v dobro pripravljenem
programu ogledali številne primere
dobrih in tudi slabih praks, iz pogovorov smo izvedeli za postopke tranzicije
po različnih državah in izmenjali
kontakte s stroko iz celotne Evrope in
tudi širše.
Študijski obisk premogovniških območij ter srečanja s ponudniki storitev
in opreme v rudarstvu so bili koristni
z vidika sklepanja novih poznanstev
v stroki ter izmenjave mnenj glede trenutnega stanja in pogledov v
prihodnosti. Glede na to, da v podjetju
potekajo pospešene aktivnosti na
področju tranzicije rudarstva v nove

Območje pred rekultivacijo (foto: Sergej Jamnikar)

dejavnosti, je bil študijski obisk dobra
priložnost za ogled primerov praks ter
mehanizmov za izvedbo.
Na obisku smo med drugim dobili
povabila za aktivnejšo vključevanje na
tovrstne dogodke ter za sodelovanje
v angleških strokovnih in znanstvenih interesnih skupinah s področja
rudarstva.

Za konec lahko omenimo navdušenje
naših sogovornikov nad predstavitvijo
Premogovnika Velenje in naše odkopne metode. Ravno zaradi edinstvenih
geoloških in geomehanskih razmer ter
načina odkopavanja sva morala ničkolikokrat ponoviti, kako pri nas poteka
odkopavanje v tako debelem sloju.
mag. Ludvik Golob in
dr. Sergej Jamnikar
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Rudarska reševalna služba, ki vključuje jamske reševalce in skrbnike reševalnih aparatov, trenutno šteje 92 članov.
(foto: Metka Marić)

Varnost ni samoumevna
Varnost v Premogovniku Velenje nikoli ni bila samoumevna in nikoli ne bo. To potrjuje tudi dejstvo, da je od uradnega začetka delovanja jamske reševalne čete minilo že 112 let. Za usposobljenost reševalcev so najpomembnejše vaje, zato se le-ti usposabljajo skozi vse leto. Na zadnji vaji
letos so se zbrali prvo soboto v decembru.
Predpostavka zadnje reševalne vaje
v letu 2019, ki je bila v soboto, 7.
decembra, je bila vdor vode, mulja in blata pri izdelavi nove vodne
proge na delovišču št. 1. Potek vaje je
predstavil vodja Službe za varnost
in zdravje pri delu ter vodja Rudarske reševalne službe Ivan Pohorec:
»Pogrešani so bili štirje rudarji, ostali
so se pravočasno umaknili. Skladno
z Načrtom obrambe in reševanja smo
najprej aktivirali jamske reševalce,
zaradi ponesrečencev je bila preko
sistema ASK aktivirana tudi celotna
reševalna služba. Zaradi otežkočenega transporta smo preizkusili vozičke
za prevoz ponesrečencev.«
Analizo vaje je podal tudi zdravnik
Rok Maček: »Tri od štirih poškodo-
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vancev je bilo glede na naravo poškodb potrebno transportirati. Vsi so
bili ustrezno oskrbljeni in na ustrezen
način transportirani.« Svoje mnenje
so podali še opazovalci zunanjih ekip,
ki nepravilnosti niso opazili.

Rudarstvo je črno-belo
»Vsi poklici, povezani z rudarstvom,
imajo svoje posebnosti. Ni slučaj,
da je rudarska barva črna in da je
drugi del simbolike bel,« je prisotne
nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec.
»Bela je vezana na dan, kamor
prihajamo, in črna na jamo, kamor
odhajamo. Marsikaj drugega je še v
rudarstvu črno-belo. Belo je to, da
smo ponosni na svoj poklic in vsako

leto iz nedrij zemlje pridobimo skoraj
3,5 mio ton premoga. Belo je tudi to,
da veliko slovenskih domov oskrbujemo z elektriko. Ima pa rudarstvo
tudi svojo drugo, črno plat – naravo.
Rudarji se borimo proti naravi, iz nje
želimo iztrgati premog in narava nam
včasih pokaže tudi zobe. Letos nam
jih je pokazala, ko nas je zaustavila
pri načrtih za proizvodnjo, včasih se
je zaradi nje zgodil tudi kateri neljubi
dogodek, ki je vplival na posameznika ali skupino. Takrat je bela stran
reševalna četa. Člani čete ste tisti, ki
svojim »kameratom« dajete občutek
varnosti in takrat, ko pride do črnih
dogodkov, tvegate svoja zdravje in življenja, da pomagate svojim sodelavcem v stiski – zato iskrena hvala.«

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Skoraj tretjina žarnic v
slovenskih domovih sveti
zaradi nas
Mag. Mavec je nekaj besed namenil
tudi prihodnosti podjetja. »Skoraj
tretjina žarnic v slovenskih domovih
sveti zaradi nas. Te svetlobe brez
nas ni. Če kdo misli, da lahko to
elektriko v prihodnjih desetih letih
nadomesti z alternativnimi viri, ne
živi v resničnem svetu. Ni bojazni,
da bi nas v prihodnjih desetih letih
zaprli. To se lahko zgodi samo, če jim
sami z neuspešnim poslovanjem na
dolgi rok pomagamo. Prepričan sem,
da bomo s skupnimi močmi izpolnili
zastavljene proizvodne načrte in
odkopavali premog še kar nekaj let,«
je poudaril generalni direktor in dodal, da kljub temu da smo se odločili
za prehod v brezogljično družbo,
tehnologij za nadomeščanje premoga
danes še ni. Vsem je zaželel srečno
in varno delo ter izrazil upanje, da je
tokratni sklic zadnji v tem letu.

Prihodnost bo tisto, kar
vlagamo v današnje dni
Dogodek, ki ga je popestril Rudarski
oktet Velenje, smo zaključili z besedami, s katerimi smo vam čestitali ob
godu sv. Barbare. Življenje je prekratko, da bi dan začeli z razmišljanjem o
zlomljenih koščkih včerajšnjega dne.
Tako bi uničili tudi današnji in morda
celo jutrišnji dan. Ne pozabimo, da
bo tista čudovita prihodnost, o kateri
vsi sanjamo, natanko tisto, kar vlagamo v današnje dni.

Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec se je jamskih reševalcem zahvalil za njihova trud in požrtvovalnost. (foto: Bojan Jevšnik)

Naj vas sv. Barbara, zavetnica rudarjev, varuje tudi v prihodnje.
Metka Marić
Običaj je, da se na zadnji
reševalni vaji zahvalimo zdaj
že nekdanjim članom Rudarske reševalne službe. Iz vrst
reševalcev so se poslovili člana
Jamske reševalne čete Peter
Britovšek in Boris Zamrnik
ter oskrbnik jamskih reševalnih aparatov Joško Vajdič.

Potek vaje je predstavil vodja Službe za varnost in zdravje pri delu ter vodja Rudarske reševalne službe Ivan Pohorec. (foto: Bojan Jevšnik)
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Uspešno izvedli petletni
pregled izvoznega stroja GHH
V Premogovniku Velenje smo konec letošnjega oktobra uspešno izvedli petletni pregled izvoznega
stroja GHH, ki je umeščen nad jaškom Nove Preloge in ga že od leta 1985 uporabljamo za prevoz
ljudi ter opreme v jamo in iz nje. Stroj, katerega proizvajalec je podjetje GHH/Siemens, vseskozi
redno tehnološko posodabljamo. Na njem izvajamo periodične preglede, revizije in posodobitve.
Letos smo opravili redni petletni pregled celotnega stroja. V sklopu tega sta bila zamenjana tudi
elektromotor za pogon stroja ter naprava za beleženje signalov.
bodo ti za prevoz ljudi in materiala
ali zračilni, zagotovo ne bi zdržali
tako zavidljivih letnic brez ustreznega
vzdrževanja, ki mu v Premogovniku
Velenje namenjamo izjemno veliko
pozornosti.

Stroj deluje že od leta
1985
Izvozni stroj GHH na zdajšnji lokaciji
deluje že vse od leta 1985. Leta 2007
je bila s sodobno računalniško tehnologijo proizvajalca Siemens zamenjana celotna krmilno-regulacijska in
kontrolna oprema stroja. Nova oprema omogoča nadgradnjo programske
opreme skladno s predpisi, potrebami
uporabnika in zahtevami informacijske tehnologije.
Po strojelomu izvozne naprave leta
2014 je bil opravljen podroben pregled vseh krmilno-regulacijskih sklopov, vključno z zavornim postrojenjem. Zamenjana je bila računalniška
oprema, servisni računalnik idr. V
letu 2014 smo posodobili tudi sistem
za nadzor vibracij izvoznega stroja
GHH, leta 2018 pa smo vgradili novi
sistem komunikacije iz kletke GHH.

Menjava motorja in
naprave za beleženje
signalov

Jašek Nove preloge deluje že vse od leta 1985. (foto: Miran Beškovnik)

V Premogovniku Velenje za uvoz in
izvoz ljudi in materiala že več kot
štiriintrideset let uporabljamo jašek
Nove Preloge. Pred tem smo med
leti 1949-1985 uporabljali jašek Stare
Preloge, ki smo ga zaradi širjenja pro-
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izvodnje morali likvidirati. Pravzaprav smo leta 1985 likvidirali celotno
območje Starih Prelog ter vse zunanje
obrate in dejavnosti Premogovnika
Velenje preselili na zdajšnje območje
Novih Prelog. Vsi naši jaški, pa naj

27. oktobra 2019 smo opravili menjavo pogonskega motorja izvoznega
stroja GHH. Motor so predhodno
remontirali v Elektrodelavnici našega
hčerinskega podjetja HTZ, pregledan in preizkušen pa je bil s strani
zunanjega izvajalca – družbe Elvip, ki
je specializirana za izvajanje tovrstnih
opravil. Med remontom smo zamenjali tudi drsne kontakte motorja,
zato je bilo potrebno po zamenjavi
motorja opraviti več testnih voženj.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Konec letošnjega oktobra smo v sklopu rednega letnega pregleda izvoznega stroja GHH opravili tudi menjavo pogonskega
motorja. (foto: Miran Beškovnik)

Testiranja so se začela z nizko hitrostjo brez obremenitve, kasneje pa se
je hitrost in obremenitev stopnjevala
do nazivnih vrednosti. Testiranje je
potrdilo dobro opravljeno revizijo
motorja, saj je ta deloval brezhibno.
Pred tem smo zamenjali tudi okvarjeno napravo za beleženje signalov,
ki se je pokvarila v poletnem času.
Menjavo je opravil strokovnjak
podjetja Siemens v sodelovanju z domačimi strokovnjaki. Poleg montaže
nove naprave je bila opravljena tudi
manjša posodobitev stroja. Ta je bila
potrebna zaradi pravilnega delovanja izvoznega stroja. Po zamenjavi
smo opravili veliko testnih voženj,
ki so potrdile pravilno in zanesljivo
delovanje nove naprave za beleženje
signalov. Po zamenjavi smo hitrost
vožnje dvignili nazaj na 8 metrov na
sekundo.

Petletni pregled
V skladu s pravilnikom, ki ureja prevažanje pri rudarskih delih, Splošnim
aktom o varnosti in zdravju pri delu
Premogovnika Velenje ter drugimi
internimi akti PV je potrebno najmanj enkrat v petih letih opraviti tudi
funkcionalni pregled izvoznega stroja

ter njegove signalne in varnostne
naprave.
Omenjeni pregled smo opravili v
dveh delih. Konec aprila smo izvedli
pregled strojnih komponent, konec
oktobra pa še pregled električnih
komponent in testiranje celotnega
stroja. Pregled je izvedla komisija
Premogovnika Velenje, ki sta jo vodila in koordinirala elektrotehnolog
Peter Venišnik in strojni tehnolog
Matej Skornšek, sodelovali pa so še
specialisti enot HTZ OUTN J1, J2
in J3, pooblaščenca službe VZD ter
strokovnjaki podjetja Siemens.
V sklopu pregleda je bilo opravljenih
veliko testnih voženj in preizkusov,
ki so potrdili varno in zanesljivo
delovanje izvoznega stroja. Opravljen
je bil temeljit pregled in preizkus
vseh varnostnih in napajalnih naprav,
opravljene so bile meritve pojemkov
pri zasilnem zaviranju pri različnih
obremenitvah, nastavljene so bile
zavore …

Poskusne vožnje
brezhibne

v sili. Izmerili smo tudi pojemke pri
samem zaviranju. Meritve pojemkov kletke smo opravili pri različnih
obremenitvah (prazna oziroma polna
obremenitev z osmimi tonami) ter
pri različnih hitrostih vožnje stroja. V
vseh primerih voženj je bil odziv stroja stabilen, brez zaznanih prekoračenih vibracij. Med poskusi varnostnega zaviranja na bobnu ni bilo zaznati
zdrsa vrvi, vrednosti pojemov pa so v
dovoljenih mejah. Po vsakem varnostnem zaviranju so bili opravljeni tudi
zakonsko predpisani pregledi, zato je
bil prevoz občasno oviran, kljub temu
dogovorjeni redni in izredni prevozi
niso bili moteni.

Strokovno in skrbno
vzdrževanje stroja
Tako domači kot tudi strokovnjaki
podjetja Siemens, ki so sodelovali pri
omenjenih delih, so na podlagi rezultatov pregleda podali zagotovilo, da
izvozni stroj kljub dolgoletnem obratovanju deluje varno in zanesljivo.
Matej Kladnik
in Aleš Jakop

V obdobju izvajalnih del je bilo
opravljenih več varnostnih zaviranj
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Domače inženirsko znanje
Uvajanje naprednih tehnologij v proces pridobivanja premoga je že dalj časa prisotno. Tega ne bi
zmogli brez naših sodelavcev, ki imajo strokovno znanje in tehnični način razmišljanja. Modrost
naših inženirjev je pripomogla k temu, da se lahko pohvalimo z novim smernim verižnim transporterjem, ki je svoje mesto že našel v jami Premogovnika Velenje, 500 metrov pod zemeljskim
površjem.

Novi smerni verižni transporter je plod inženirskega znanja Premogovnika Velenje. (foto: Slobodan Mrkonjić)

V Premogovniku Velenje posodabljamo opremo za izdelovanje jamskih
prostorov, zato smo v sodelovanju s
hčerinskima družbama Sipoteh in
HTZ Velenje projektirali, konstruirali in izdelali novi smerni verižni
transporter. Z lastnim inženirskim
in strokovnim znanjem smo izdelali
smerni verižni transporter, ki smo
ga v preteklosti kupovali od drugih
proizvajalcev. Transporter je uspešno
opravil test in je že montiran na odkopu E k. –110 v jami Premogovnika.
Omenjeni transporter vključuje obstoječi lomilec večjih kosov premoga
in udarni drobilec s hidravličnim
horizontalnim in vertikalnim uravnavanjem drobilnika. V dolžino meri
43 metrov, posamezni pogon deluje z
močjo 400 kW, hitrost verige pa znaša
med 0,8 in 1,26 metri na sekundo.

Transporter je uspešno opravil test in je že montiran na odkopu E k. –110 v jami
Premogovnika. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Strokovnjaki bodo v poskusnem obdobju spremljali obratovanje stroja in
po potrebi odpravljali morebitne tehnološke napake ali pomanjkljivosti.
Metka Marić
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Zadnji delovni dan v
letu 2019

Ali bi vrnili
rudarsko
uniformo?

Sobota, 21. decembra 2019, bo za večino zaposlenih v
družbah Skupine Premogovnik Velenje zadnji letošnji
delovni dan.

Ob 12. uri bo za prvo delovno izmeno rudarjev, strokovne službe in
zaposlene v hčerinskih družbah v prezivnici organizirana skupna malica.
Za drugo izmeno rudarjev bo ta organizirana ob 20. uri, za tretjo ob
1. uri zjutraj. Za bon, ki ga boste prejeli od svojega vodje, lahko vzamete
malico (kranjsko klobaso in pijačo – pivo ali sok).
Organizirani bodo predčasni izhodi rudarjev iz jame; prva izmena ob
11.40, druga ob 19.40 in tretja izmena ob 00:40 uri.
Avtobusi bodo delavce prve in druge izmene vozili na delo in z dela
po običajnem voznem redu. Prevoz delavcev tretje izmene na delo
bo v soboto, 21. 12. 2019, potekal 3 ure in 10 minut pred običajnim
odhodom avtobusov. Prihod avtobusov na NOP za delavce tretje
izmene je namreč predviden ob 18. uri in odhod z dela ob 2. uri
zjutraj v nedeljo, 22. decembra 2019.

Imetnike rudarske uniforme,
ki je ne nosite več, ker vam
morda ni prav ali iz katerega
drugega razloga, in ste jo
pripravljeni vrniti, vabimo,
da ob delovnih dneh med 7.
in 15. uro pokličete Vikija
Hrasta na telefon 03/899 62 16
in se dogovorite za prevzem
uniforme.
Vrnete lahko tudi le del uniforme (suknjič, hlače, kapo).
Zahvaljujemo se vam
za sodelovanje!

Srečno!

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

načrtovano
149.000
7.000
156.000
10.000

doseženo
148.270
21.624
169.894
13.891

166.000

+/–
–730
14.624
13.894
3.891

%
99,51
308,91
108,91
138,91

ton na dan
7.060
1.030
8.090
661

183.785

17.785

110,71

8.752

doseženo
2.849.969
158.794
3.008.763

+/–
–267.578
38.694
–228.884

91,42
132,22
92,93

ton na dan
11.633
648
12.281

Proizvodnja januar–november 2019
odkop
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano
3.117.547
120.100
3.237.647

%
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Svoja vrata smo odprli šolski
mladini ter njihovim staršem
Konec leta smo vrata Premogovnika Velenje šolski mladini ter njihovim staršem odprli kar dvakrat.
Ponovno smo se namreč pridružili vseslovenski akciji Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva,
pripravili sprejem za devetošolce in njihove starše, poleg tega pa smo rudarske poklice skupaj s
Šolskim centrom Velenje predstavili tudi v hramu kulture.

Na dogodku Šolskega centra Velenje Pridi, poglej, pridruži se nam pod mavrico znanja smo predstavili rudarske poklice.
(foto: Peter Vrčkovnik)

Šolska mladina bo kmalu stopala
po poti sprejemanja pomembnih
odločitev. Ta pot zanje ni enostavna,
zato je pomembno, da jim pri tem
pomagamo. V Premogovniku si
skupaj s Šolskim centrom Velenje
prizadevamo, da bi učenkam in
učencem ponudili čim več informacij,
ki jih bi s pravilno odločitvijo o zanje
najbolj ustreznem poklicu oblikovale
v celovite, ustvarjalne in odgovorne
osebnosti.

Želimo si posejati čim več
semen
Temelj uspešnega sodelovanja je dobra komunikacija, zato smo se odzvali
povabilu za sodelovanje na dogodku
Šolskega centra Velenje, imenovanem
Pridi, poglej, pridruži se nam pod
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mavrico znanja, ki je bil 26. novembra 2019 v Domu kulture Velenje. Z
zanimivo predstavitvijo rudarskih poklicev smo posejali semena, za katera
si želimo, da poženejo čim močnejše
korenine. Ker je vizija našega podjetja
odprtost – komunikacije, idej, znanja
in izkušenj – in ker se zavedamo, da
se mnogim porajajo različna vprašanja, smo se ponovno pridružili
vseslovenski akciji Dan odprtih vrat
slovenskega gospodarstva in v četrtek, 28. novembra, odprli svoja vrata
šolski mladini ter njihovim staršem,
6. decembra pa smo pripravili Dan
odprtih vrat Premogovnika Velenje,
ob katerem smo sprejeli devetošolce
in njihove starše.
Predstavili smo jim podjetje, poklice,
ki jih potrebujemo za nemoteno de-

lovanje ter ugodnosti, ki jih nudimo
štipendistom.Gostje so si ogledali
tudi del naših zunanjih poslovnih in
proizvodnih prostorov. Med njimi
jamsko reševalno postajo, dimno
komoro, prostore za vstop v jamo
in jamsko dvigalo, svetilkarno, sobo
dežurnega rudnika ter elektro- in
strojne delavnice naše hčerinske
družbe HTZ.
Mnogi so tako prvič vstopili skozi
vrata družbe, v kateri se rudarji že
več kot štirinajst desetletij spuščajo
globoko pod zemljo, da bi na površje
spravili »črno zlato«. Upamo, da
bodo ta vrata čim več dijakom na
široko odprta tudi prihodnja leta.
Metka Marić
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Premogovnik so spoznali devetošolci okoliških osnovnih šol. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Pridružili smo se tudi vseslovenski akciji Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Štipendiramo, da bi zaposlovali
Kadrovske štipendije Premogovniku Velenje omogočajo, da mlad delovni kader izobrazimo in tako
zagotovimo ustrezno kvalificirano delovno silo. To pripomore k nadaljnjemu razvoju podjetja, štipendisti pa si lahko po končanem šolanju zagotovijo takojšnjo prvo zaposlitev. Učenci lahko na ta
način, podkovani z znanjem in izkušnjami, zakorakajo v prihodnost, za katero verjamemo, da bo
trajala še kar nekaj let oz. desetletij.

foto: Miran Beškovnik

Svoje sodelavce smo v Premogovniku
Velenje že od nekdaj skrbno izbirali in tudi v prihodnosti jih bomo,
saj bomo za uresničitev jasne vizije
potrebovali usposobljene, inovativne
in pripadne zaposlene. Z zagotavljanjem štipendij izkazujemo potrebe po
rudarskih poklicih. Skupaj s Šolskim
centrom Velenje se trudimo, da dijakom nudimo pridobivanje različnih
znanj, osebnostno zorenje in razvijanje v skladu z njihovimi željami
ter sposobnostmi. Tudi v prihodnje
bomo skrbeli za to, da se bodo dijaki
v našem okolju dobro počutili in da
bodo v prijetnem, ustvarjalnem in
delovnem duhu preživeli svoje izobraževalne dni.

Z znanjem ustvarjamo
zgodovino
Ustrezno usposobljen kader že vrsto
let pridobivamo predvsem iz nabora
svojih štipendistov, ki jih preko opra-
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vljanja obvezne prakse spremljamo že
v času šolanja. Izgrajen imamo sistem
vzgajanja lastnega kadra s pomočjo
dejavnosti praktičnega usposabljanja,
ponašamo pa se tudi z dobro usposobljenimi mentorji in inštruktorji. Te
praktične izkušnje pomenijo veliko
prednost ob zaposlitvi. Štipendistom
v rudarskih programih poleg kadrovske štipendije nudimo številne

V šolskem letu 2019/2020
ima Premogovnik 44 štipendistov v rudarskih, strojnih
in elektroprogramih. Od tega
smo v letošnjem šolskem
letu podpisali 15 novih
štipendijskih pogodb. Družba
HTZ ima 18 štipendistov,
od tega 9 novih. Štipendiji
sta letos podelili tudi družbi
Sipoteh in RGP.

ugodnosti: nagrado za uspešnost pri
praktičnem pouku, plačilo jamskega
dodatka, brezplačen učbeniški sklad,
brezplačen prevoz na prakso, plačan
zdravniški pregled in zaposlitev po
končanem izobraževanju.

Ne le šolski uspeh, štejejo
tudi vrednote
Dejstvo je, da je delo v Premogovniku
Velenje zaradi posebne narave našega
poklica nekoliko drugačno, kot je
to morda kje drugje. Kljub temu ali
morda ravno zaradi tega se lahko
pohvalimo z vrednotami, kot so
tovarištvo, nesebična pomoč in spoštovanje, z vrednotami, ki so marsikje
drugje, žal, že pozabljene. Skupaj s
štipendisti bomo te vrednote ohranjali tudi v prihodnje in z začetnimi
drobnimi koraki na koncu pretekli
maraton, ki bo vsem v ponos.
Metka Marić

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

2. mednarodna konferenca
FUTURE 4.0
Velenjski SAŠA inkubator je po lanskoletni uspešni konferenci novembra letos organiziral 2. mednarodno konferenco FUTURE 4.0. – tokrat v sodelovanju s podjetjema Gorenje in Kolektor. Letošnji
program je bil po mnenjih udeležencev še boljši, saj je bil vezan predvsem na Industrijo 4.0. Tovrstna konferenca je namenjena razvojno naravnanim podjetjem in je odlična priložnost za podjetniško mreženje. Udeleženci iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije,
Črne Gore, Albanije, s Kosova … so si izmenjali izkušnje ter predstavili nove tehnologije, trende in
primere dobrih praks.
Industrija se z digitalizacijo in inovativno naravnanostjo danes razvija
neverjetno hitro. Sodobna tehnologija
dejansko vsako sekundo napreduje na
novo in višjo raven, v veliki meri tudi z
rastjo industrijskih zagonskih podjetij.
Konferenca FUTURE 4.0 je namenjena
povezovanju uveljavljenih industrijskih podjetij v Sloveniji z zagonskimi
podjetji, ki razvijajo ideje za industrijo
prihodnosti. Letošnja konferenca, ki sta
se je kot predstavnika Premogovnika
Velenje udeležila mag. Matjaž Kamenik in mag. Aleš Lamot, je pokazala
smer razvoja industrijskih velikanov
ter priložnosti za povezovanje, uvedbo
idej in inovacij fleksibilnih zagonskih
podjetij z velikimi uveljavljenimi
industrijskimi korporacijami. Tovrstne
konference so odličen prikaz razvojnih
smeri delovanja naprednih industrijskih družb. Zanje je ključno povezovanje korporacij in zagonskih podjetij,
spodbujanje podjetništva znotraj
korporacij ter pospeševanje inovacij in
digitalizacije na vseh ravneh v podjetju.

Premogovnik Velenje
je razvojno naravnana
družba
Premogovnik Velenje je brez dvoma
razvojno naravnano podjetje, kar
dokazujejo številni razvojni projekti,
ki so plod našega lastnega inženirskega znanja in razvoja. Premog v naši
jami pridobivamo po lastni velenjski
odkopni metodi, ki je mednarodno zaščiten patent oz. blagovna znamka in je
dokazano najbolj produktivna metoda
za odkopavanje debelih slojev premoga.
Zanjo smo leta 2007 s strani Inženirske
zbornice Slovenije dobili tudi priznanje
za inovativnost. Inovatorji iz Skupine
Premogovnik Velenje se skoraj redno
uvrščajo med najboljše tako na lokalni

Avtor: Future 4.0 (SAŠA inkubator)

kot tudi državni ravni. Letos smo z
lastnim inženirskim in strokovnim
znanjem izdelali novi smerni verižni
transporter, ki smo ga v preteklosti
dobavljali od drugih proizvajalcev.

Uspešni v mednarodnih
raziskovalno-razvojnih
projektih
Premogovnik Velenje že vrsto let
uspešno sodeluje tudi v mednarodnih
raziskovalno-razvojnih projektih za
premog in jeklo.
Med pomembnejšimi so:
• Projekt MapROC (Mehanizmi
nastanka in raziskava metod za preprečevanje stebrnih udarov);

• Projekt METHENERGY PLUS
(zajem CH4 iz jamskega zraka s pomočjo nanomembran/katalizatorjev);
• Projekt ROCD – PREMOGOV
PRAH - PREVENTIVA IN KURATIVA (Reducing risks from Occupational exposure to Coal Dust);
• Projekt INDIRES (Information Driven Incident RESponse);
• Projekt INESI (Razvoj ekspertnega
sistema NOR in sistem optimirane
logistike; 07/2017 – 06/2020);
• Projekt PICTO (Raziskovanje in
obvladovanje izvorov povečanih koncentracij premogovnih plinov) itd.
Slobodan Mrkonjić
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Ključni dogodki v letu 2019
JANUAR
• Na prvi delovni dan v letu 2019, 3. januarja, smo odkopali 250-milijonto tono premoga iz globin Šaleške doline.
• Družba PV Invest je bila izbrisana iz registra poslovnih
družb, zato je bila enota Upravljanje s premoženjem organizacijsko prestavljena v okvir PV.
• Za nemoten delovni proces pridobivanja premoga
potrebujemo ustrezno število usposobljenega kadra, zato
upokojene sodelavce optimalno nadomeščamo z novimi
zaposlitvami. Na podlagi tega smo na novo zaposlili 59
delavcev, od tega v PV 30, v družbi HTZ 22 in v družbi
RGP 7.

FEBRUAR
• V Muzeju premogovništva Slovenije smo razglasili
najboljše inovatorje po doseženi gospodarski koristi in
izračunu enkratnih nagrad, promotorje, najboljše organizacijske enote in najboljša področja v letu 2018.
• Med 23.–25. januarjem je potekalo srečanje projektnih
skupin MapROC (Spremljanje, ocenjevanje, preprečevanje in omejevanje stebrnih udarov in izbruhov plina v
premogovnikih) in PICTO (Zmanjšanje tveganj delovnega okolja na odkopih v rudnikih premoga), projektov, ki
ju sofinancira Evropska unija.
• 28. februarja je potekal delni zbor članov Aktiva delovnih
invalidov Skupine PV.
• Izvedene so bile notranje presoje sistemov vodenja, ki so
jih izvedli usposobljeni notranji presojevalci.

MAREC
• V Muzeju premogovništva Slovenije je 7. marca potekal
edinstveni kulinarični dogodek z glasbeno-gledališkim
spektaklom Tesla Underground.
• 9. marca je bil izveden 87. občni zbor Prostovoljnega
industrijskega gasilskega društva PV.
• Klub upokojencev Skupine PV je 26. marca organiziral
občni zbor.
• 27. in 28. marca je v PV potekalo 5. koordinacijsko srečanje partnerjev mednarodnega projekta INESI, katerega
cilj je povečati učinkovitost in varnost evropske premogovne industrije.

APRIL
• 13. aprila je Pihalni orkester PV s slavnostnim koncertom obeležil 100 let delovanja. Orkestru je Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti podelil zlato jubilejno priznanje
JSKD.
• 15. in 16. aprila je bila v PV in družbi HTZ izvedena
zunanja presoja sistemov vodenja po standardih ISO
9001:2015 (sistem vodenja kakovosti), ISO 14001:2015
(sistem ravnanja z okoljem) in BS OHSAS 18001:2007
(sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu).
• 17. aprila je potekal slavnostni podpis nove Kolektivne
pogodbe premogovništva Slovenije, za katero so pogajanja in usklajevanja trajala dobra tri leta.
• Izvedeni so bili seminarji za nadzorno-tehnično osebje
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PV, kot obvezni del rednega letnega preverjanja znanja.

MAJ
• V začetku maja smo v naše vrste sprejeli še 22 novih
sodelavcev, zanje smo organizirali uvajalni seminar.
• PV je na razpis za najboljše inovacije v SAŠA regiji v letu
2019 prijavil dve inovaciji (Uporaba daljinskega zaznavanja za monitoring rudniškega površja in objektov ter
Reorganizacija in optimizacija jamskega transporta in
logistike) ter na slovesnosti, ki je potekala 27. maja, za
obe prejel bronasti priznanji. Družba HTZ je za inovacijo
IDAS – indikator delovanja analognih senzorjev prejela
priznanje za prispevek na področju inovativnosti.
• 31. maja je Rudarski oktet Velenje s slavnostnim koncertom v Domu kulture Velenje obeležil 40 let uspešnega
delovanja.
• Člani svetov delavcev družb HTZ in PV so se udeležili
dvodnevnega strokovnega izobraževanja v Ankaranu.

JUNIJ
• 1. junija je Športno društvo SPV organiziralo športne igre
za zaposlene v PV in povezanih družbah ter za vse člane
društva.
• Potekala je reorganizacija in sistematizacija delovnih mest
v PV.
• 5. junija je potekala konferenca pod naslovom »Razmislek
o prihodnosti energetike v Šaleški dolini«.
• Pihalni orkester PV je v sklopu stoletnice izdal monografijo, ki jo je predstavil na okrogli mizi 13. junija v Vili
Bianca v Velenju.
• Zbor članov Športnega društva SPV je potekal 26. junija.
• 27. junija je Društvo inženirjev in tehnikov SPV organiziralo dogodek, na katerem smo predstavili knjigo Mirana
Lukačka z naslovom Premogovniška dejavnost in njen
vpliv na površinsko območje Šaleške doline.
• Delovni jubilanti in jubilanti Rudarske reševalne službe so
se 29. junija zbrali na slovesnosti v Muzeju premogovništva Slovenije.
• Muzej premogovništva Slovenije je 29. junija pripravil
slovesnost ob 20-letnici delovanja.
• 29. junija je bil na Mestnem stadionu Velenje izveden 59.
Skok čez kožo. V svoje vrste smo sprejeli 38 novincev, čez
kožo pa je skočilo tudi nekaj upokojenih rudarjev, ki so
svoj skok prvič opravili pred petdesetimi leti. Častni skok
je izvedel mag. Stojan Nikolić, generalni direktor HSE.

AVGUST
• 28. avgusta so PV 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 HSE mag. Stojan
Nikolić s sodelavci.
• Nadzorni svet PV je na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Akta o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo 30. avgusta za generalnega direktorja PV za
mandatno obdobje štirih let imenoval mag. Marka Mavca.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

SEPTEMBER

NOVEMBER

• Vzdržljivost članov Jamske reševalne čete PV smo preverili 8. septembra na podlagi t. i. Cooperjevega testa.
• Pripadniki tehnično-reševalne enote zaposlenih v SPV
so se pod okriljem URSZR med 12. in 15. septembrom
udeležili mednarodne vaje IRONORE2019.
• HTZ Velenje je uspešno pridobil Certifikat o usposobljenosti za servisiranje in popravila neelektrične Ex-opreme.
• Družba RGP je začela z izdelavo predora v Kopru.
• Društvo inženirjev in tehnikov SPV je organiziralo strokovno ekskurzijo v Severno Makedonijo.
• 20. septembra so krvodajalci Aktiva rdečega križa PV
darovali kri Prekmurcem.
• Športne igre družb skupine HSE so bile izvedene 20.
septembra v Šoštanju.

• 13. novembra je bila v Muzeju premogovništva Slovenije
predstavitev nove monografije Stojana Špegla z naslovom
Industrijski motiv.
• V Premogovniku Velenje je 14. novembra potekala 7. seja
upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, na kateri je generalni direktor mag. Marko Mavec
predstavil razvojne usmeritve Skupine PV in program
prestrukturiranja premogovnih regij. Generalni direktor
je bil imenovan tudi za novega podpredsednika SŠ GZ.
• 26. novembra je PV skupaj s Šolskim centrom Velenje v
Domu kulture predstavil rudarske poklice.
• V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije smo
28. novembra organizirali Dan odprtih vrat slovenskega
gospodarstva.

OKTOBER
• 11. oktobra je v Vili Bianca v Velenju potekal dogodek
»Čaj z razlogom: Razvoj Savinjsko-šaleške regije v luči
globalnih trendov«.
• 15. oktobra je bilo v Muzeju premogovništva Slovenije
odprtje razstave Indija Welcome – dobrodošla Indija.
• Med 17. in 19. oktobrom so se na Bogatajevih dnevih
zaščite in reševanja v Postojni predstavili člani Jamske reševalne čete PV in s programom AquaVallis družba HTZ.
• V Delavnici zaščitnih sredstev HTZ je bila izvedena taktična vaja PIGD PV.
• 29. oktobra je potekala izredna seja Sveta Občine Šoštanj,
na kateri so članice in člani sveta obravnavali problematiko področja sanacije ugreznin med Družmirskim in
Velenjskim jezerom.

DECEMBER
• Ob prazniku sv. Barbare, zavetnice rudarjev, smo v Muzeju premogovništva Slovenije pripravili slovesnost.
• 6. decembra smo pripravili Dan odprtih vrat Premogovnika Velenje, sprejem za devetošolce in njihove starše
– predstavili smo jim poklice v rudarstvu in možnosti
štipendiranja ter zaposlitve.
• 7. decembra je bila izvedena zadnja reševalna vaja Rudarske reševalne službe PV v letu 2019.
• Pihalni orkester PV je v okviru 14. abonmajske sezone 7.
decembra izvedel že tradicionalni Novoletni koncert.
• Športno društvo Skupine PV je 8. decembra organiziralo
15. štafetni tek sv. Barbare.
Zbrala: Metka Marić

SRDIT bo v prihodnjem mandatu
vodil mag. Drago Potočnik
Na 24. srečanju stanovskih kolegov ob godu sv. Barbare – zavetnice rudarjev – v Ljubljani je Slovensko
rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT)
izbralo novo vodstvo. V prihodnjem mandatu ga bo
vodil naš sodelavec iz Premogovnika Velenje, vodja
Tehničnih služb, mag. Drago Potočnik. Prizadeval si
bo za mednarodno povezovanje in dvig strokovnosti
članstva. Obenem se bo zavzemal tudi za sodelovanje v nacionalni politiki, ki pokriva področji rudarstva in geotehnologije, ter za posodobitev zakonodaje in podzakonskih aktov s teh področij.
Na srečanju je potekala tudi volilna skupščina, na
kateri je dozdajšnjega člana Upravnega odbora
SRDIT Ivana Pohorca zamenjal Mitja Kamenik,
predsednik Društva inženirjev in tehnikov Skupine
Premogovnik Velenje.
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Z vztrajnostjo, znanjem in trdim
delom k uresničevanju začrtanih poti

Pred nami so zadnji dnevi letošnjega
leta in običajno v tem času pregledamo in analiziramo, kaj smo ali česa
nismo dosegli in naredili v tem letu,
ter si zastavimo nove realne cilje za
prihajajočo obdobje. Vemo, da je bilo

leto, ki se izteka, zelo zahtevno. Srečevali smo se z mnogimi zapleti in preprekami, vendar smo zopet dokazali,
da se v takih trenutkih ne predamo.
Narava nam kaže, da kljub tehnologiji
in znanju, ki ga imamo v Premogovniku Velenje, prihaja do trenutkov,
ko moramo zaposleni z vztrajnostjo,
znanjem in s trdim delom prispevati
k uresničevanju začrtanih poti. Kljub
zahtevnim nalogam, ki smo jih že
opravili, in nalogam, ki nas še čakajo,
sem trdno prepričan, da bomo ob letu
dni lahko rekli, da nam je uspelo. V to
verjamem, ker zaupam v znanje, izkušnje in voljo vseh zaposlenih.
Ne bi bilo pošteno, če bi vas slepil, da
je naših težav konec, a vendar je odpravljanje težav lahko izziv za prihodnost. Svet delavcev si bo še naprej
prizadeval, da bomo delo opravljali
odgovorno in varno, da bo v naši sre-

Za nami je obdobje pomembnih dogodkov in odločitev,
ki bodo zaznamovali življenje tudi prihodnjih rodov.
Ne vstopamo zgolj v novo leto, temveč v novo obdobje.
Članom SPESS Sindikata Premogovnika Velenje in njihovim
družinskim članom, zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje
in našim upokojencem, želiva vesele božične praznike ter uspeha,
zdravja, razumevanja in sreče polno novo leto 2020.
Peter Bršek,
predsednik Sindikata
pridobivanja energetskih surovin Slovenije,
Simon Lamot,
predsednik SPESS-Sindikata
Premogovnika Velenje
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dini kar največ prijetnih trenutkov in
da se bomo z dela domov vračali zdravi in zadovoljni.
Nikoli ne smemo pozabiti, da smo
zadovoljni ljudje vrednota podjetja.
Za svoje opravljeno delo moramo biti
ustrezno nagrajeni. Bogat je tisti, ki je
v srcu in duši zadovoljen.
Bliža se najlepši čas v letu. Čas, namenjen družini, prijateljstvu in vsem, ki
so nam blizu.
Spoštovane sodelavke in spoštovani
sodelavci,
v imenu Sveta delavcev PV in v svojem imenu vam in vašim družinskim
članom v letu 2020 želim leto polno
upanja, sreče in zdravja.
Danilo Rednjak,
predsednik Sveta delavcev
Premogovnika Velenje

Spoštovani članice, člani,
sodelavke in sodelavci,
Aktiv delovnih invalidov
Skupine Premogovnik
Velenje, vam in vašim
najdražjim želi vesele božične
praznike ter v novem letu
2020 predvsem veliko
razumevanja, strpnosti,
uspeha in medsebojnega
sodelovanja
Aktiv delovnih invalidov
Skupine Premogovnik Velenje
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Varnosti in zdravju pri delu bo treba v
prihodnje nameniti še več pozornosti

Spoštovani sodelavke in sodelavci, zopet je pred nami konec leta, ko pogledamo nazaj in ocenimo rezultate, ki
smo jih uspeli doseči, ter si zastavimo
nove cilje za prihajajoče leto.
V letošnjem letu smo lahko slišali veliko o predčasnem zapiranju Premogovnika Velenje, kar nam zaposlenim
v Skupini Premogovnik ni najbolj po
volji. Te pobude prihajajo iz različnih
vrst okoljevarstvenikov in ne nazadnje
tudi politike.

Naredite nekaj novega,
ali vsaj drugačnega
– vsak dan!
Vedite, da življenje nikoli ne
obtiči, miruje ali zastara,
kajti vsak trenutek je nov
in svež.
(Louise L. Hay)
Člani Pihalnega orkestra
Premogovnika Velenje
želimo vse lepo
v letu 2020.

V medijih se pojavljajo različne letnice, kdaj naj bi se to zgodilo. Prepričan
sem, da bo lokalna in državna politika
imela dovolj modrosti in moči, da pripravi pravično tranzicijo v brezogljično družbo in da bodo za zaposlene v
Skupini Premogovnik Velenje na voljo
druge zaposlitve v dolini.
Veliko napora je bilo vloženega v pogajanja in sprejetje Splošnega akta o
plačah, ki podrobno ureja vse zadeve glede naših plač in dodatkov. Pod
določenimi pogoji, v primeru dviga
produktivnosti, predvideva tudi nagrade za zaposlene. Eden od faktorjev,
ki vpliva na dvig produktivnosti, je
tudi prisotnost v službi. Zaposlenim
v družbi HTZ bo najverjetneje uspelo obdržati bolniško odsotnost pod 9
odstotki, kar je pohvalno, še posebej,
če upoštevamo dejstvo, da smo invalidsko podjetje.
Kot invalidsko podjetje bomo v prihodnje dodatno poglobili sodelovanje z
Aktivom invalidov in še več časa posvečali področju, ki zajema problematiko invalidov.

Odbor Aktiv Rdečega križa
Skupine PV je tudi letos s
podporo in članarino pomagal ljudem, ki so pomoči
potrebni.
Krvodajalci so s svojo krvjo
prispevali k reševanju življenj
ljudi ali jim pomagali pri
ozdravitvi.
Vsem iskrena hvala!
V letu 2020 vam želimo
veliko zdravja, zadovoljstva
in uspehov.

Kljub temu da veliko pozornosti ves
čas namenjamo področju zdravja in
varnosti pri delu, lahko iz poročila
Službe za varnost in zdravje pri delu
ugotovimo, da smo v letošnjem letu
imeli več nezgod pri delu kot v enakem obdobju lani. To pomeni, da je
potrebno področju varnosti in zdravja
nameniti še več pozornosti, da se bo
delo opravljalo na varen način.
V imenu Sveta delavcev HTZ Velenje,
I. P., d. o. o., se zahvaljujem za sodelovanje vodstvu družbe, obema sindikatoma, Svetu delavcev Premogovnika
Velenje, Aktivu delovnih invalidov
Skupine PV, skupnemu Svetu delavcev
skupine HSE in še posebej vsem našim zaposlenim.
V letu 2020 vam želim varno delo,
dobre odnose s sodelavci in čim manj
nezgod. Vam in vašim družinskim
članom naj leto prinese obilo zdravja, sreče, družinskega zadovoljstva in
medsebojnega razumevanja.
Niko Filipović,
predsednik Sveta delavcev HTZ

Harmonikarski orkester
BARBARA
Premogovnika Velenje
Vam prisrčno vošči vesele
in blagoslovljene božične
praznike.
Novo leto 2020 naj bo
radodarno z zdravjem,
veseljem, srečo, uspehi,
naj bo v miru, zaupanju in
sodelovanju preživeto.
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Iztekajoče se leto je čas, ko se poglobimo v minule dogodke,
dosežke, vzpone in padce.
Temelji, na katerih stojimo danes, so namreč temelji za prihodnost.
Izkoristite vse možnosti, ki vam jih bo prineslo prihajajoče leto.
Prava sreča pride do izraza šele takrat,
ko jo zaužijemo skupaj s svojimi najbližjimi.
Skupnost je torej tisto,
kar daje našemu obstoju popolnoma novo izkušnjo.
Izkušnjo, iz katere lahko črpamo za izzive in priložnosti,
ki nas čakajo v novem letu.
V Prostovoljnem industrijskem gasilskem društvu
Premogovnika Velenje verjamemo, da bo leto 2020 sestavljeno iz
drobnih pisanih koščkov, ki bodo uresničili vaše zaobljube, želje in
pričakovanja, saj želja in ciljev ni nikoli preveč!
SREČNO in NA POMOČ!
članice in člani PIGD PV
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»Vsaka živeta izkušnja,
vsaka resničnost, s katero smo
v življenju prišli v stik,
je dleto, ki je ustvarilo kip
našega življenja: oblikovalo ga
je, gnetlo, spreminjalo.
Del vsega smo,
kar se nam je zgodilo.«
Naj vaša življenja
tudi v letu 2020 oblikujejo
zdravje, sreča, dobra energija
in pozitivni ljudje.
Rudarski oktet Velenje

PODJETJE SMO LJUDJE

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!
Vsi skupaj delamo z enakim poslanstvom in imamo pred seboj isto nalogo. Ustvarja(j)mo boljšo prihodnost.
Od našega truda in predanosti je namreč odvisno, kakšna bo ta naša prihodnost. Čaka nas veliko dela, a trdno
verjamemo v naš skupni uspeh. Skupaj namreč lahko postorimo veliko v smeri izboljšanja socialnih razmer in
postavljanja človeka v prvi plan. En sam človek je nemočen proti sistemu, dva sta absolutno premalo, vsi skupaj,
pa lahko premikamo meje. Zadeve se ne bodo počasi same od sebe normalizirale in ne bodo prišli zopet časi
debelih krav, ne da bi tudi sami kaj postorili in ukrenili. Začnimo najprej pri sebi in usmerimo se torej najprej
vase in poskušajmo po svojih močeh pomagati ljudem v nesreči in težavah, spoštujmo medsebojno različnost in
uživajmo v življenju, ki ga bogatijo družina in naši najbližji.
Naj nas združijo želje po miru, solidarnosti, enotnosti in boljšem jutri.
Veselimo se novega leta, veselimo se drug drugega.
V želji, da bi nam novo leto prineslo mir, zdravje in veselje ter da bi bilo novoletno in božično praznično življenje napolnjeno z veseljem, toplino in upanjem na boljši jutri, vam želimo uspešno in srečno novo leto 2020.
"Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav." (Martin Luther King)
SR(e)ČNO 2020!

IO SDRE v SPV
zanj Asmir Bećarević

KLUB UPOKOJENCEV
PREMOGOVNIKA VELENJE

V teh prazničnih dneh sijaj voščil in lepih želja pokrije preteklo leto kot zlatorumeno listje jesenske poti. Vse samo
zaradi tega, da bo izpod nedolžne snežne beline vzklilo novo leto 2020. Naj bo takšno, kot si želite. V ta koš želja
dodajmo še eno. Da se srečamo ob rudarskem prazniku.
SREČNO 2020!
Pohodi pohodniške sekcije Kluba upokojencev SPV v prvi polovici leta 2020:
•
•
•
•
•
•

14. januar – Lom – 884 m
11. februar - do izvira reke Pake –1250 m
10. marec - od Velunje preko Razborja do Suhodolnice – 885 m
14. april - Polhograjska Grmada – 899 m
12. maj - Lesično – Koprivnik – Bohor - 1024 m
9. junij – Čreta – 996 m

Ne spreglejte obvestil o veleslalomski tekmi na Golteh in občnem zboru Kluba upokojencev, ki bo konec marca.
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.
Članarina za leto 2020 ostane enaka kot v preteklem letu – 8 evrov. Članarina za upokojence Skupine PV z izkaznico
za koriščenje ugodnosti Športnega društva SPV je 30 evrov, za partnerja in otroke pa 50 evrov. Poravnate jo lahko
vsako delovno sredo med 9. in 11. uro v klubski pisarni na jašku Škale v prvem nadstropju nad nekdanjim vhodom
v belo garderobo. Pred vhodom v Muzej premogovništva Slovenije zavijete levo do naslednjega vhoda. Klub je v času
uradnih ur dosegljiv na telefon 03 8982 140.
Upravni odbor Kluba upokojencev
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Ob godu sv. Barbare v Velenju
rudarska maša
Že več let je med župljani župnije sv. Martina v Velenju tlela ideja in želja, da bi skupaj z rudarji
obhajali sv. mašo ob bližnjem godovnem dnevu sv. Barbare, zavetnice rudarjev. Po informacijah
starejših faranov naj bi bila zadnja rudarska maša v Velenju pred več kot 60 leti. Za natančen
podatek pa bo potrebno pogledati v župnijski arhiv.
Že bežni vpogled v življenje najstarejše župnije v naši dolini potrdi
dejstvo, da je »knapovsko tovarištvo
tu doma«. Pred več kot petdesetimi
leti so farani z udarništvom, prostovoljstvom in dobrodelnostjo doprinesli k urejanju sakralnega prostora
in v zadnjem letu bi lahko rekli, da
se zgodovina ponavlja, ko cerkev nad
mestom dobiva popolnoma novo
razsežnost bogoslužnega prostora.
Na prvo adventno nedeljo (1. decembra) se je k sveti maši, poleg množice
nedeljnikov, zbralo 13 uniformiranih
rudarjev. Ob vstopni pesmi so Boris
Sotler, Bogdan Makovšek in Ciril
Špital ml. na oltar prinesli zunanje
simbole slovesnosti: kip zavetnice sv.
Barbare in rudarski svetilki.
Župnik Janko Rezar je tokratno pridigo začel z vprašanjem: »Kaj imata
skupnega rudar in adventni venec?
Le kaj? Luč! Delo v rudniku brez luči
je nemogoče, za delo je potrebna
svetloba. Adventni venec pa nas prav
danes, na prvo adventno nedeljo,
spodbuja, da s prižigom prve svečke
pričnemo s pripravo na prihajajoče
božične praznike.«
Sveto mašo, med katero sta prepevala
otroški in mešani pevski zbor, smo
zaključili z zahvalo in priprošnjo:
»Vam, spoštovani rudarji, pa SREČNO in naj vas sv. Barbara spremlja na
vaših poteh.«
Po maši je sledilo sproščeno druženje
vseh pred cerkvijo ob kavi, čaju in
pecivu, uniformirani rudarji pa so bili
v nadaljevanju praznovanja deležni
tudi dobrot iz župnijske kuhinje in
kleti. Naše dopoldansko praznovanje
se je zaključilo z zagotovilom, da smo
postavili dobre temelje in da bomo
lahko prihodnje leto že govorili in
pisali o »tradicionalni knapovski sv.
maši v Cerkvi sv. Martina v Velenju«.
Peter Rozman
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50-letnica Medobčinskega
društva invalidov Šaleške doline
Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline (MDI) je konec novembra obeležilo 50-letnico delovanja. Proslavo, ki je potekala v Domu kulture Velenje, je z nagovorom odprl predsednik MDI
Srečko Ramšak. Prisotne sta nagovorila tudi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago
Novak in podžupanja Mestne občine Velenje Darinka Mravljak.
Zavidljiva obletnica MDI Šaleške doline, katerega član je tudi Aktiv delovnih invalidov (ADI) Skupine Premogovnik Velenje, je odraz dolgoletnega
in uspešnega dela. Združeni smo v
Zvezo delovnih invalidov Slovenije.
Smo ena najstarejših in zanesljivo
največja invalidska organizacija v
državi, kar je privilegij in odgovornost hkrati. V petdesetih letih smo
preživeli dva družbena sistema, dve
državi in tri valute, kakor tudi dva
zelo različna modela invalidnosti.
Dojemanje invalidnosti in invalidov
je danes bistveno drugače, kot je bilo
pred petdesetimi leti. Takrat je bila
invalidnost predvsem zdravstveno
stanje, ki ga je družba nagovarjala
skoraj izključno z medicinskega vidika. Danes invalidnost razumemo kot
kompleksen pojav, kjer se biološko
stanje prepleta z različnimi ovirami,
ki jih pred nas postavlja širše okolje.
Invalidi nikoli nismo želeli biti nekaj
posebnega. Ne želimo biti tisti, ki bi
se zatekali zgolj k svojim pravicam in
bi morda želeli videti le sebe. Nikakor
ne. Naša težnja je poudarjati pravico
do takšnih možnosti, kot jih imajo
drugi državljani. Ko se vsem drugim
izboljšajo življenjske razmere, ni
prav nobenega razloga, da se te ne
bi izboljšale tudi nam, invalidom.
Smo torej del družbe, ki jo s takšnim
razmišljanjem krepimo, sebi pa ne
dovolimo, da bi nas potisnili v osamo,
kar bi lahko celo zaviralo obstoj in
razvoj skupnosti.
Na slavnostni seji so bile podeljene
zahvale vsem, ki so pripomogli, da je
MDI Šaleške doline lahko delovalo od
začetka do danes. Zahvale za dolgoletno pomoč Aktivu delovnih invalidov
Skupine PV so prijeli: v imenu Premogovnika Velenje Sonja Kugonič, v
imenu HTZ Velenje, I. P., direktorica
mag. Suzana Koželj, v imenu sindikata SPESS-PV predsednik Simon

foto: Irena Podgoršek

foto: Irena Podgoršek

foto: Irena Podgoršek

Lamot in Marija Strahovnik ter
predsednik Aktiva delovnih invalidov Skupine PV Vladimir Postružin.
Vsem prejemnikom priznanj iskreno

čestitam in se jim zahvaljujem za
njihovo delo in pomoč invalidom.
Vladimir Postružin,
predsednik ADI skupine PV
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Peter Aristovnik
»Bodi to, kar si, saj se dobro z dobrim vrača.«
Petindvajsetletni Peter Aristovnik je predstavnik mlajše generacije kolektiva Premogovnik Velenje,
saj se nam je pridružil pred dobrimi šestimi leti. Mladost in zagnanost sta najbrž prispevala k
temu, da je v tako kratkem času že skupinovodja strojne montaže v Jamski strojni službi. Peter
zase pravi, da je pošten, vztrajen in delaven – to pa so zagotovo vrednote, ki so v našem poklicu
nekakšen standard.
 Ali hranite kakšen poseben spomin na mlajša leta?
Spomine iz otroštva rad obujam ob
fotografijah, ki jih imam v albumih,
saj se ob pogledu nanje spomnim,
kako smo z vrstniki kaj ušpičili. Še
najbolj mi v spominu ostajajo šolske
počitnice pri starih starših, saj sem bil
pri njima skoraj vsak dan. Zelo rad
sem jima pomagal pri delu.
 Kakšen učenec ste bili?
Bil sem povprečen učenec. Učenje mi
ni delalo težav. Lahko bi rekel, da sem
šolo in vse, kar je bilo povezano z njo,
jemal z levo roko. Ko je prišel čas za
učenje, sem vedno našel izgovor za
drugo delo. Na šolo in šolske dni so
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mi ostali lepi spomini. Je pa to obdobje kar prehitro minilo.
 Kakšen poklic ste si želeli pri
desetih letih?
Pri desetih letih sem si želel postati
marsikaj. Takrat mi je bilo najpomebnejše to, da bi bilo delo zanimivo.
Najraje sem pomagal staremu očetu
v mizarski delavnici, zato sem takrat
tudi sam želel postati mizar.
 Kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Jamski strojni službi
Premogovnika Velenje, kjer sem
skupinovodja strojne montaže Preloge. Zadolženi smo za montažo in
demontažo ter vzdrževanje različnih
strojev in naprav v naši jami. Delo je

raznoliko in zanimivo, velikokrat tudi
zelo naporno.
 Kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je eden izmed
najrazvitejših in najsodobnejših premogovnikov s podzemnim pridobivanjem premoga na svetu. Zaposlitev
daje številnim prebivalcem Šaleške
doline in širše okolice, hkrati pa zelo
lepo skrbi za varnost in razvoj zaposlenih. Ponosen sem, da sem lahko
del tega kolektiva.
 Na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Zaradi narave dela vstajam zelo
zgodaj, a s tem za zdaj nimam težav.

NA OBISKU
Ko se odpravim na delo, največkrat
pomislim na to, da bi naš delovni dan
minil varno, brez poškodb in večjih
težav v jami.
 Na koga ali kaj se pri svojem
delu lahko najbolj zanesete?
Čeprav se pri delu najprej zanesem
nase, na svoje znanje in izkušnje, se
obenem zavedam, da je delo v jami
predvsem skupinsko, zato se moramo
zanesti tudi na svoje sodelavce. Brez
medsebojnega zaupanja je v skupini
veliko težje delati, zato se pri vsakodnevnem delu brez dvoma zanesem
tudi na svojo skupino. Kot skupina
veliko lažje zagotavljamo, da bo naše
delo uspešno in kakovostno opravljeno.
 Kaj najraje počnete v prostem
času?
Prostega časa imam bolj malo, saj
je po končani službi veliko dela še
na domači kmetiji. Med delom na
kmetiji grem rad v domačo delavnico, kjer ustvarjam svoje izdelke. Po
končanem delu si rad privoščim tudi
nedeljsko vožnjo z motorjem ali pa
greva s partnerko v hribe.
 Kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
V življenju mi največ pomenita družina in prijatelji.
 Kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografiji so ob meni še moja partnerka Maruša, mama Marjana, oče
Marjan, brat Matjaž ter sestra Darja s
partnerjem Matejem.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Mogoče nekje ob morju, na mirni
lokaciji brez vsakodnevne gneče.
 V kateri kulturni ali športni
ustanovi vas lahko največkrat srečamo?
Največkrat me lahko srečate v kinu in
na stand-up nastopih.
 Katere so tri vaše dobre lastnosti?
Poštenost, vztrajnost in delavnost.
 Kaj bi spremenili pri sebi?
Pri sebi bi spremenil to, da bi si vzel
nekoliko več časa zase, da bi bolje izkoristil prosti čas in si privoščil malce
več razvajanja.
 Katero načelo vas spremlja skozi
življenje?
Bodi to, kar si, saj se dobro z dobrim
vrača.
Slobodan Mrkonjić

Nekaj utrinkov iz družinskega albuma
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Preboj tunela v Kopru
Družba RGP je na dan sv. Barbare, 4. decembra 2019, na Muzejskem trgu v Kopru izvedla preboj
iz tunela, ki so ga zgradili, v gradbeno jamo, kjer družba CGP izvaja gradbena dela za postavitev
nove garažne hiše v Kopru.

Ekipa, ki je izvedla dela na delovišču. (foto: Jakob Bužan)

Tunel, ki obsega 45 m2 površine in
dolžine dobrih 20 metrov, se nahaja
v izredno zahtevni geološki hribini,
ki jo sestavljajo prepereli fliši in glina
z nekaj peščenjaka. Nad tunelom je
tudi izredno malo nadkritja, saj je do
Belvederske ceste manj kot 4 metre
hribine.
Pri izdelavi tunela smo v družbi RGP
v zelo zahtevnih montangeoloških
pogojih izkopali 1000 m3 hribine, v
primarno podgradnjo smo vgradili
14 ton jeklenega ločnega podporja, 3
tone armaturne mreže, 150 m3 betona
in preko 300 IBO-sider.

Izkop in primarna
podgradnja
Pri izdelavi tunela je bilo izkopanih 1000 m3 hribine, vgrajenih14 ton jeklenega
ločnega podporja, 3 tone armaturne mreže, 150 m3 betona in preko 300 IBO-sider.
(foto: Jakob Bužan)
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Izkop predora smo izvajali v dveh
fazah. Prva faza je zajemala izkop
kalote, druga faza pa izkop stopnice.
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Zaradi geologije območja, ki obsega zelo slabo hribino, je bila izgradnja tunela izredno zahtevna. (foto: Jakob Bužan)

Skupinovodja na delovišču Mehmedalija Likić predaja kipec
sv. Barbare direktorju družbe RGP Antonu Žagarju.
(foto: Jakob Bužan)

Kot podporni ukrep smo uporabljali
brizgani beton debeline 20 cm, jekleno ločno podporje K-24, dve plasti
armaturne mreže Q189 in IBO-sidra
dolžine 6 m v rastru 1,5 m x 1,5 m.
Pred začetkom del smo izvedli jekleni
cevni ščit (t. i. pipe roof) dolžine
15 metrov, kar nam je omogočilo
ustrezno večjo dimenzijo in večjo
nosilnost ter s tem stabilnost temena.

Znanje in izkušnje, ki ju ima podjetje RGP na področju zahtevnejših gradbenih del, so dobra popotnica za prihodnost
družbe. (foto: Jakob Bužan)

Izkop hribine smo izvedli z uporabo
bagerja z žlico in s pikerjem.

Zahtevna gradnja zaradi
geologije območja
S strani stroke ne moremo govoriti
o dolgem predoru, vendar je bila izgradnja tega tunela izredno zahtevna
zaradi geologije območja, ki obsega
zelo slabo hribino (preperel fliš).

Prav tako je nad predorom izredno
malo nadkritja (do 4 m), zato smo bili
na morebitne posedke na obstoječi
cesti izredno pozorni. Zaradi pazljivega inženirskega dela do posedkov
ni prišlo. Zaključek vseh del predvidevamo v začetku prihodnjega leta.
mag. Marko Ranzinger
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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.
PARKIRNA MESTA v objektu Razgledi ob Paki
na naslovu Cesta Talcev 12 v Velenju.
Vrsta nepremičnine
Garažno parkirno mesto ID6289930-964-4809-1
Garažno parkirno mesto ID6289938-964-4809-9
Garažno parkirno mesto ID6289970-964-4809-41
Zunanje parkirno mesto ID6270231-964-2704/15

Lastnik parkirnih mest je podjetje HTZ Velenje.
Cena po dogovoru.

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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www.aquavallis.si

VEDNO ČISTA VODA

Res pijete dovolj čisto vodo?

Izkoristite priložnost za

NAJEM FILTRACIJSKEGA SISTEMA
AQUAVALLISTM DUO 5K
Filtracijski sistem AquaVallis™ omogoča:

• 100-odstotno odstranjevanje bakterij, virusov in spor;
• učinkovito odstranjevanje težkih kovin;
• izboljšan okus in vonj vode.

samo

9,5 €

mesečno
+ DDV
Filtracijski sistem AquaVallisTM
DUO 5K je sestavljen iz dveh ohišij. V prvem ohišju je
nameščen kombinirani mehansko-ogleni filter, v drugem ohišju je nameščen
mikrobiološki filter. Cena zajema mesečni najem filtracijskega sistema AquaVallisTM
DUO 5K z vključeno montažo ter menjavo filtrov za celotno obdobje najema.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

080 81 89

GRAFIČNO
JE
OBLIKOVAN
& TISK
&
POSLOVNA
KA
PROMOCIJS
DARILA

HTZ Velenje, I. P., d. o. o.,
Partizanska cesta 78,
3320 Velenje

Cesta Simona Blatnika 16, 3320 Velenje
E: studiohtz@rlv.si T: 080 81 89

www.studiohtz.si

letaki  plakati  roll-up  vizitke
transparenti  zastave
car wrapping  tisk na tekstil
izrez iz folije  tisk na folijo
tampotisk  sitotisk
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foto: Studio f4 Photography

Novoletni koncert za zaključek
pestre jubilejne sezone
Pihalni orkester Premogovnika Velenje je s tradicionalnim Novoletnim koncertom zaključil izjemno
pestro sezono, v kateri je obeležil častitljivo, 100. obletnico svojega delovanja. Kljub visokemu
jubileju njegovi začetki po vsej verjetnosti segajo še dlje v zgodovino. Prvi uradno zabeleženi koncert so izvedli 1. maja 1921 na dan mednarodnega delavskega praznika.

Polni energije tudi pri
stotih
Številni koncerti, pohvale tako
domačega kot tujega občinstva
ter nagrade s strani strokovne
javnosti so odraz predanega dela
in požrtvovalnosti, zaradi energije,
neutrudne volje in zagona članov
orkestra ter predvsem zaradi njihove
ljubezni do glasbe pa jim uspeva
delovati tudi po toliko desetletjih. To
so dokazali tudi v soboto, 7. decembra 2019, ko je bila velika dvorana
Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega v Velenju premajhna za vse, ki
so jim želeli prisluhniti.

34

Uvertura s Šaleško dolino
Slavnostni koncert so godbeniki
začeli udarno – s koračnico Janeza
Marina st. Šaleška dolina, s katero
se je dirigent Anton Vrzelak, ki je
vodenje pihalnega orkestra prevzel
leta 2016, poklonil okolju, iz katerega
tudi sam izhaja in v njem živi.

Klarinetistka Tea Zupanc
navdušila
V nadaljevanju se je s prvim stavkom
koncerta št. 1 Carla Marie von Webra
s solističnim nastopom predstavila odlična mlada glasbenica Tea
Zupanc, ki je klarinet začela igrati pri

rosnih devetih letih, zdaj pa je dijakinja 4. letnika Umetniške gimnazije
Šolskega centra Velenje. Pihalnemu
orkestru Premogovnika Velenje se je
pridružila pred štirimi leti. Na državnem tekmovanju je prejela srebrno
priznanje, na mednarodnem tekmovanju v Varaždinu pa drugo nagrado.

Tiho, tiho čas beži
Osrednja gostja večera je bila letos
Tanja Žagar, slovenska pevka, pianistka in profesorica glasbene pedagogike. Med letoma 1996 in 2005 je
bila članica uspešne najstniške skupine Foxy Teens, po njenem razpadu

TRETJI POLČAS

Osrednja gostja večera je bila letos Tanja Žagar, slovenska pevka, pianistka in profesorica glasbene pedagogike.
(foto: Studio f4 Photography)

pa je nadaljevala samostojno glasbeno pot. Izdala je pet samostojnih
studijskih albumov. Občinstvu se je
ob spremljavi velenjskih godbenikov
predstavila v skladbah Tiho, tiho čas
beži, Ti si moja ljubezen, Hvala, ker
si ob meni ti in zaključila s pesmijo
Nora noč, ob kateri je tudi publika
aktivno sodelovala.

Zgovorne skladbe brez
besed
Razpoloženje v dvorani je naraščalo
z vsako pesmijo. Odlični skladbi
Christopherja Tina Baba Yetu, ki jo
je eden od godbenikov poklonil svoji
ženi, je sledila Sea of Wisdom (Morje modrosti), ki so jo pihalci namenili svojemu nedavno preminulemu
članu Stanku Brunšku st. – njihov
član je bil kar 62 let. Občinstvo se je
pozibavalo ob venčku starih slovenskih popevk Dobri stari časi, ker pa
smo že precej praznično razpoloženi, večer seveda ni mogel miniti brez
božične A holly jolly Christmas medley. Uradni del večera se je zaključil
z Liechtensteiner polko, ob kateri so
nas zasrbele pete in smo se komaj
zadržali na sedežih.

S solističnim nastopom se je predstavila odlična mlada glasbenica Tea Zupanc.
(foto: Studio f4 Photography)

Radetzky z roko v roki s
Koračnico rudarjev
Zvesti poslušalci in podporniki, ki
orkestru sledimo že več kot desetletje
oz. vsaj od uvedbe abonmajskega
programa dalje, dobro vemo, da z novoletnega koncerta ne bomo odšli, ne
da bi slišali ene najbolj znanih koračnic Radetzky marš; ker pa godbeniki
preko glasbe ohranjajo tudi rudarsko
tradicijo in krepijo temeljne rudarske
vrednote, si zaključka večera tudi ne
moremo predstavljati brez Koračnice

rudarjev, ki jo vsi prisotni pojemo z
glasbeniki vred tako zanosno, da nihče v dvorani ne ostane ravnodušen.
Tudi obiskovalci od drugod ne.

Srečno za prihodnjih 100 let
Godbeniki, iskrena hvala za večer,
poln odlične glasbe, čudovitih vtisov,
hvala vam za sto let plodnega ustvarjanja in negovanja rudarskih običajev.
Naj vaše skladbe donijo še dolgo – še
vsaj nadaljnjih 100 let!
Tadeja Jegrišnik

35

TRETJI POLČAS

15. štafetni tek svete Barbare
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje svoje člane povezuje preko različnih preventivnih,
rekreativnih, tekmovalnih in drugih športnih dogodkov. Eden izmed njih je tudi tek sv. Barbare, ki
smo ga v nedeljo, 8. decembra 2019, organizirali že petnajstič zapored. Tek poteka v sklopu praznovanja sv. Barbare – zavetnice rudarjev, saj jih kot zaščitnica jemlje v prav posebno varstvo.

foto: Roman Bor

Tek je potekal v obliki štafetnega teka mešanih ekip.
Vsaka ekipa je štela štiri člane, od tega je morala biti vsaj
ena pripadnica nežnejšega spola. Vrstni red je določila ekipa sama, vsak tekač pa je pretekel 3.250 metrov. Start teka
je bil ob 10. uri pri Ribiškem domu ob Škalskem jezeru.
Vsak od tekmovalcev je prejel spominsko medaljo, topel
obrok in čaj. Tekmovalo je 67 ekip s po štirimi tekmovalci
– skupaj 264 tekačev. Izven konkurence je nastopil tudi
invalid Uroš Dragičević, za kar mu iskreno čestitamo.

Rezultati skupno:

1. mesto – TŠ ŽIVKO 1 (00:33:46)
2. mesto – Borci team (00:35:19)
3. mesto – TŠ ŽIVKO 2 (00:35:30)

foto: Roman Bor

Najmlajša ekipa:

Mini FIT zvezdice (32 let skupaj) (1:12.41)
Neža Grm, Saš T. Slokan, Enej Okrogar, Leja Lovše

Najstarejša ekipa:

KOROŠKI TIGRI (301 let skupaj) (1:11:22)
Štefan Skitek, Vili Blatnik, Kazimira Lužnik, Ante Bilobrk
Vsem tekmovalcem se zahvaljujemo in vam čestitamo, da
ste z nami praznovali praznik svete Barbare – zaščitnice
rudarjev.
Miha Dobnik
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Znova smo se zavrteli v
jeansu
December je čas sprememb, novih upov, pričakovanj, dobrih želja in načrtov za prihodnost. Je
tudi čas, ko sodelavcem, prijateljem, sorodnikom, poslovnim partnerjem in ne nazadnje tudi sebi
izkažemo naklonjenost, hvaležnost in pozornost. Člani Športnega društva Skupine Premogovnik
Velenje smo si vse to izkazali s 16. zabavnim športnim plesom v jeansu. Plesa se je udeležilo 130
članov in članic.

Zbrane je v imenu športnega društva
in v imenu predsednika Roberta Laha
pozdravila Jožica Peterlin ter se jim
ob tej priložnosti zahvalila za vsa
udejstvovanja pri aktivnostih, ki jih
društvo prireja na področju rekreacije po izbiri – člani lahko s športno
izkaznico koristijo mnoge ugodnosti in popuste (seznam vsako leto
objavimo kot prilogo tudi v časopisu
Rudar). Izpostavila je tudi vodeno
rekreacijo, ki je namenjena izključno zaposlenim, in dodala, da so pri
izvedbi nepogrešljivi športni animatorji, zadolženi za posamezne obrate,
saj se prav na tem področju izvede
veliko turnirjev, na katerih se fantje
z različnih delovišč pomerijo med
seboj, med njimi pa ne manjkajo niti
dekleta, ki prav tako prispevajo svoj
delež na športnih tekmovanjih.
Ob koncu se je članom zahvalila še za
vso podporo pri njihovem delu, saj je

to lahko tako uspešno predvsem zaradi dobrega sodelovanja in udejstvovanja vseh članov – teh je v športno
društvo včlanjenih kar 4500.
Podjetje Gorenje Gostinstvo je s

pomočjo dobre ekipe postreglo odlično jedačo in pijačo, izvrstna glasba
ansambla »STIL« pa je člane združila,
da so plesali do jutranjih ur.
Miha Dobnik
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Doživite čarobnost
praznikov nekoliko drugače
Bolj kot darila, ki velikokrat pristanejo na prašnih policah, so doživetja tista, ki ogrejejo naša srca.
Prav posebno doživetje, ki vas zagotovo ne bo pustilo ravnodušnih, je spust 160 metrov globoko
pod zemljo, kamor so se desetletja spuščali rudarji, da bi na površje spravili »črno zlato«. In kot
pravi stari pregovor »noč ima svojo moč«, jo bo imela tudi tokrat, saj se bo po rovih potepal Dedek
Mraz, podzemni laser šov pa bo prazničnemu vzdušju dodal piko na i.
Sobota, 21. decembra 2019, za
premogovniški muzej in njegove
obiskovalce ne bo običajen dan,
ampak prav poseben. V rovih muzeja
globoko pod zemeljskim površjem
lahko srečamo – če je sreča na naši
strani – le hudomušnega podzemnega škrata Bergmandeljca, na praznično soboto pa se bo tam potikal tudi
dobri mož Dedek Mraz. Ob 18. uri ga
boste lahko srečali na površju, ob 19.
uri pa bo raziskoval skrivnostne rove.
Tudi vi se lahko med 13. in 20. uro
podate na nočni ogled Muzeja, ki bo
tokrat v soju laserjev še posebej zasijal. Vstop je dovoljen za otroke od 6.
leta starosti dalje, na ta dan pa bodo
osnovnošolci imeli prost vstop.
Metka Marić
Zadnja priložnost za ogled
Muzeja premogovništva Slovenije v tem letu bo v soboto,
21. decembra. Po krajšem
premoru za redna vzdrževalna
dela bo Muzej svoja vrata za
obiskovalce ponovno odprl
predvidoma v torek, 21. januarja 2020. Dodatne informacije na 031 752 418 ali www.rlv.
si/muzej.

ZAHVALA
Iskrena hvala kolektivu Premogovnika Velenje
za vso pozornost in pomoč ob slovesu našega
dragega moža, očeta, tasta in dedija
Ignaca Jurkoška.
družina Jurkošek
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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

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

HIŠA FLORJAN

www.habit.si
Velikost: 122 m2
Velikost parcele: 3672 m2
Etažnost: K+P
Energetska izkaznica: v izdelavi

Cena: €130.000,00
VIKEND LEMBERG PRI NOVI GORICI
Lokacija: LEMBERG PRI NOVI GORICI
Zgrajeno: 2017
Velikost: 42 m2
Velikost parcele: 347 m2
Etažnost: P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi

Cena: €27.000,00

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: 69,1 m2
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
2 SOBNO ANKARAN
Lokacija: ANKARAN
Zgrajeno: 1986
Velikost: 58,8 m2
Etažnost: VP
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €145.000,00

Lokacija: FLORJAN ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1965

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž., 03 897 51 30 ali 041 665 223, dejan.gorsek@habit.si
Ponudba v oglasu zajema le del nepremičnin, ki jih prodajamo, v bazi imamo več kot 60 aktualnih nepremičnin v
prodaji (stanovanj, hiš, parcel, kmetij ...). Za vse dodatne informacije o stanju nepremičnin in za termine za oglede
nas pokličite!
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.

39

Iz GLOBIN Šaleške doline

za Slovenijo!

SREČNO

2020
skupina
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