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UVODNIK

Za uspešno poslovanje
družbe je potrebno
sodelovanje vseh zaposlenih
Premogovnik Velenje že več kot 140 let uspešno pridobiva
lignit in tako nenehno zagotavlja energent Termoelektrarni Šoštanj za pridobivanje električne energije in toplote
za daljinsko ogrevanje Šaleške doline. Termoelektrarna
Šoštanj iz našega lignita proizvede približni tretjino
električne energije, v sušnih kriznih obdobjih pa tudi do
polovico porabe energije v Sloveniji. Tako lahko z vso
odgovornostjo in neskromnostjo, toda brez pretirane
samovšečnosti, trdimo, da Premogovnik Velenje še vedno
ostaja pomemben in zanesljiv člen oskrbovanja Slovenije z električno energijo. Na ta dejstva smo vsi zaposleni
lahko ponosni. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da naše delo
poteka pod zemljo in smo vedno, poleg drugih dejavnikov,
odvisni tudi od montangeoloških razmer.
Poleg delovnih razmer, ki nas vedno znova presenetijo, v
našo korist ne govorijo pritiski raznih ustanov in interesnih skupin, ki povzročajo začasno slabo voljo, na daljši
čas pa ustvarjajo navidezno nejasno dolgoročno strategijo
Premogovnika Velenje. Zato je v teh časih še toliko bolj
pomembno uspešno poslovanje družbe in Skupine Premogovnik Velenje.
Kratkoročno in dolgoročno zagotavljanje uspešnega
poslovanja družbe in Skupine Premogovnik Velenje
ni odvisno zgolj od poslovodstva, ampak tudi od vseh
zaposlenih. Zaposleni sodelujejo pri upravljanju podjetja
preko izvoljenega sveta delavcev v družbi. Svet delavcev in
delavci imajo pravico do individualnega in kolektivnega
sodelovanja pri upravljanju, zlasti če gre za soodločanje
oziroma vplivanje na vsebino in organizacijo dela ter na
določitev in izvajanje aktivnosti, namenjenih izboljševanju
delovnih razmer oziroma humanizaciji delovnega okolja
in doseganju uspešnega poslovanja družbe. Soupravljanje
se v praksi ne uresničuje kar samo od sebe. Potrebni so
močan interes vseh zaposlenih, dobra organiziranost ter
načrtna aktivnost vseh izvoljenih delavskih predstavnikov
v družbi in Skupini Premogovnik Velenje.
Zaposleni moramo stremeti k temu, da bomo pri svojem
delu delovali proaktivno (samoiniciativno) in s svojim
znanjem ter trdno voljo pripomogli k izboljšanju opravljanja delovnih nalog in procesov. Z vztrajnostjo in pozitivno
miselnostjo bomo dvignili moralo in zadovoljstvo. Na
pozitivno usmerjen način bomo izboljšali produktivnost in
splošno klimo v podjetju, širši javnosti pa na najboljši način pokazali in dokazali, da še vedno znamo in zmoremo.
Svet delavcev se bo tudi v prihodnje zavzemal, da poslovodstvo prepriča v pravi pomen delavske participacije.

Poslovodstvo si mora še v večji meri prizadevati, da pri
zaposlenih vzpodbuja njihove delovne in ustvarjalne potenciale. Zato je potrebno spoznanje, da se pot do poslovne uspešnosti uspešno vpeljuje s sodelovanjem zaposlenih
pri upravljanju, saj smo zaposleni največji poznavalci
delovnega okolja in delovnega mesta. Ne bo lahko, vendar
verjamem, da sta znanje in usposobljenost zaposlenih
ključ do uspeha. Potrebnega bo veliko dogovarjanja, prilagajanja in sodelovanja na vseh ravneh in vseh zaposlenih,
da bomo skupaj dosegli zastavljene cilje.
Bliža se praznik dela, mednarodni praznik delavstva, ki ga
praznujemo 1. maja kot spomin na delavske demonstracije leta 1886 v Chicagu, kjer so si delavci izborili 8-urni
delovnik. Želim, da bo 1. maj za vse nas še naprej simbol
boja za delavske pravice. Vsem vam, dragi sodelavke in
sodelavci, upokojenke in upokojenci, ob prazniku dela
iskreno čestitam in vas vabim na eno izmed tradicionalnih praznovanj, ki jih organizirajo delavske organizacije,
kakršne so sindikati.
Srečno!

Danilo Rednjak,
predsednik Sveta delavcev PV
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Pogajanja in usklajevanja za novo Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije so trajala dobra tri leta.
(foto: Slobodan Mrkonjić)

Nova Kolektivna pogodba
premogovništva Slovenije
V sredo, 17. aprila 2019, je v sejni sobi Premogovnika Velenje potekal slavnostni podpis nove
Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije. Pogajanja in usklajevanja, ki so trajala dobra tri
leta, je na strani delodajalcev vodil generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob.
Delodajalce je kot partner in pogajalec zastopala Energetska zbornica Slovenije (EZS), ki je na
Upravnem odboru tudi imenovala pogajalsko ekipo. Pogajalsko ekipo delojemalcev so sestavljali
predstavniki treh reprezentativnih sindikatov, in sicer Sindikata pridobivanja energetskih surovin
Slovenije (SPESS), Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) ter Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE). Na strani delojemalcev je pogajalsko ekipo vodil Peter
Bršek. V imenu EZS je pogodbo podpisal predsednik Marjan Eberlinc, v imenu SPESS-a njen predsednik Peter Bršek, v imenu SDRES-a predsednik Asmir Bećarević, predsednik SDE pa bo zaradi
odsotnosti pogodbo podpisal naknadno.
Dozdajšnja Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije je bila v veljavi
od leta 1996, v tem času je bilo sprejetih tudi pet aneksov. Nova Kolektivna
pogodba ima štiriindvajset področij,
zato v nadaljevanju predstavljamo
zgolj tista, kjer so dogovorjene bistvene spremembe. Največ sprememb je
vezanih na spremenjeno delovnopravno zakonodajo, kar je razumljivo,
saj se je ta od leta 1996 do danes te-
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meljito spremenila. Pogajalska ekipa
delodajalcev si je vseskozi prizadevala
slediti določilom, ki so že dogovorjena v Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (KPES), zaradi
povezanosti obeh dejavnosti, pa tudi
zaradi tega, ker sta imeli kolektivni
pogodbi premogovništva in elektrogospodarstva iz leta 1996 tudi skupna
izhodišča.

Delovni čas
Polni delovni čas v dejavnosti premogovništva je v novi Kolektivni
pogodbi premogovništva Slovenije
opredeljen v razponu med najmanj 36
ur in največ 40 ur tedensko, pri posameznem delodajalcu pa se ta delovni
čas natančneje določi s podjetniško
kolektivno pogodbo. Nova pogodba
opredeljuje tudi efektivni delovni čas,
ki je opredeljen kot čas, v katerem
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delavec dela. To pomeni, da je delavec
v tem času na razpolago delodajalcu
in izpolnjuje svoje delovne obveznosti
iz pogodbe o zaposlitvi. V efektivni
delovni čas delavcev, ki delajo v jami,
so všteti tudi čas pohoda na delovišče
in čas pohoda z delovišča ter priprava
na delo pred delom in po njegovem
zaključku – oboje zunaj jame v skupnem trajanju 15 minut. Delavec, ki
dela polni delovni čas v jami, je upravičen do dodatka za pripravo na delo,
skladno s novo kolektivno pogodbo.

Letni dopust in druge
odsotnosti z dela
Z novo pogodbo je spremenjen tudi
način določanja števila dni dopusta.
V prejšnji pogodbi je bil dopust definiran po skupnem številu doseženih
delovnih let, število let pa se je lahko
korigiralo s kriteriji, kot so tarifni
razred delovnega mesta, pogoji dela
ipd. Bili sta postavljeni dve lestvici, ena za delavce zunaj in druga
za delavce v jami. Po novem bo to
področje urejeno enako kot v KPES.
Še vedno je osnova skupna delovna
doba. Po lestvici so opredeljeni dnevi
dopusta, dodajajo pa se dodatni dnevi
dopusta po kriterijih, kot so tarifni
razred, pogoji dela, starost ter osebne
in družinske okoliščine. Lestvica
je torej ena, za delavce vključene v
ODPZ, pa je dodana tabela, ki glede
na stopnjo uvrščenosti delovnega
mesta v ODPZ ter delovno dobo
posameznika opredeli dodatne dneve
dopusta (od 0 do 10 dni). Naslednja
posebnost nove pogodbe je maksimalna odmera (kapica) letnega
dopusta iz kriterijev skupne delovne
dobe, tarifnega razreda, pogojev dela
in ODPZ, ki znaša 40 dni.

Prejemki iz delovnega
razmerja
Pomembna sprememba nove
Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije je tudi na področju
sistema obračuna plač. Do zdaj je
bila osnovna plača sestavljena iz
izhodiščne plače delovnega mesta,
ki je bila povečana za osebne in
skupinske rezultate dela, na to pa so
se izračunali še dodatki. Po novem
bo to urejeno enako kot v KPES in
predvsem s temeljno delovnopravno
zakonodajo. Plača bo sestavljena iz
osnovne plače, dodatkov, dela plače

Podpis pogodbe je potekal v Premogovniku Velenje (foto: Slobodan Mrkonjić)

za delovno uspešnost in, kadar je
tako dogovorjeno pri delodajalcu,
še s plačilom za poslovno uspešnost.
Sprejeti bo treba še Splošni akt o plačah v družbah, zavezanih Kolektivni
pogodbi premogovništva Slovenije.
V povezavi s tem so se stranke nove
pogodbe dogovorile, da sprejmejo t.
i. odložni pogoj, ki napotuje delodajalce, da znotraj družb prilagodijo
Splošni akt o plačah (varianta je
tudi, da to uredijo v podjetniški KP)
določilom v novi branžni kolektivni
pogodbi in da tarifni del te kolektivne pogodbe ter tarifna priloga k tej
kolektivni pogodbi v družbah stopita
v veljavo potem, ko stopi v veljavo ta
usklajeni splošni akt o plačah. Pri dodatkih je z novo kolektivno pogodbo
uvedena tudi sprememba pri dodatku za delovno dobo. Do zdaj je bila
osnova pokojninska doba, po novem
pa je osnova dejanska delovna doba
zaposlenega, hkrati se je odstotek za
obračun dodatka povečal z 0,5 na 0,6
odstotka. Uvede se tudi ustrezno prehodno obdobje. Z novo pogodbo se
uvede tudi nov 20-odstotni dodatek
za začasno prerazporeditev delovnega
časa na soboto – ta dodatek se izključuje z nadurnim delom, prav tako se
ne izplačuje, če je bilo delo v soboto
načrtovano z rednim razporedom
(delovni koledar).

Drugi osebni prejemki
Bistvena sprememba je pri regresu
za letni dopust, ta se z novo pogodbo
obračunava v višini 70 odstotkov
povprečne bruto plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki

Sloveniji, nadomestilo deputata pa je
določeno s fiksnim zneskom v letni
višini 600 evrov bruto na zaposlenega. Ostali prejemki so enaki kot v
KPES.

Tarifna priloga
Sestavni del nove Kolektivne pogodbe
premogovništva Slovenije je tudi Tarifna priloga. Najnižje osnovne plače
za polni delovni čas in po posameznih tarifnih razredih so v dejavnosti
premogovništva v večini tarifnih
razredov popolnoma enake kot v
KPES. Za I. tarifni razred osnovna
mesečna bruto plača znaša 600 evrov,
za II. tarifni razred 720 evrov, za
III. 792 evrov, za IV. 930 evrov, za V.
1.050 evrov ter za VI. tarifni razred
1.272 evrov. V tarifnih razredih od
VII do IX je osnovna mesečna bruto
plača nekoliko nižja kot v KPES. V
VII. tarifnem razredu ta znaša 1.626
evrov, v VIII. 2.190 evrov in v IX. tarifnem razredu 2.608 evrov. Dogovor
vseh pogodbenih strank o morebitni
spremembi tarifne priloge za prihodnje leto mora biti sklenjen do konca
novembra tekočega leta. Podlaga so
uradni podatki Statističnega urada
RS o rasti cen življenjskih potrebščin, ekonomsko stanje v dejavnosti
premogovništva in gospodarstva Slovenije v zadnjih dvanajstih mesecih.
Če dogovora ne bo, se znesek NOP
poveča za 85 odstotkov, v primeru
negativne rasti pa zniža za 15 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin
v zadnjih dvanajstih mesecih pred
usklajevanjem.
Slobodan Mrkonjić
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foto: Slobodan Mrkonjić

Kakovost za prihodnost
V Skupini Premogovnik Velenje vemo, kaj poslovni partnerji, lastniki in družbeno okolje od nas
pričakujejo oz. zahtevajo, zato se trudimo, da s sistemi vodenja zagotavljamo učinkovito upravljanje vseh procesov. Kako nam to uspeva, preverjamo z različnimi pristopi, med drugim tudi
z notranjo ter zunanjo presojo in vodstvenim pregledom. Presojevalci so tudi letos ocenili, da je
celotni sistem vodenja v družbah Premogovnik Velenje ter HTZ Velenje zgleden in da izpolnjujemo
zahteve vseh obravnavanih standardov.
Februarja in marca letos je bilo v Premogovniku Velenje
in HTZ Velenje izvedenih 40 notranjih presoj sistemov
vodenja, ki so jih izvedli usposobljeni notranji presojevalci. Pregled sistemov vodenja s strani vodstev družb je bil
izveden v obliki vodstvenih pregledov, ki so bili na začetku
aprila, sredi aprila je bila opravljena še zunanja presoja.

Dosledno upoštevamo zahteve
standardov
»Vodstvi obeh družb sta potrdili delovanje sistemov vodenja ter podali usmeritve in naloge za njihovo nadaljnje
izboljševanje,« je povedal vodja Službe za obvladovanje
procesov v Premogovniku Velenje Simon Klinc. »V prihodnjih mesecih je ključna naloga na področju sistemov
vodenja prilagoditev delovanja zahtevam novih standardov, ki sta bila izdana v letu 2018. To sta standard za sis-
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Na zaključnem sestanku je vodja presoje mag. Dušan Zorc
iz Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje izrazil napredek in zadovoljstvo z zavzetostjo zaposlenih na področju
izboljševanja kakovosti. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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tem varnosti in zdravja pri delu ISO
45001:2018, ki zamenjuje dozdajšnji
BS OHSAS 18001:2007, ter standard
za sistem upravljanja z energijo ISO
50001:2018, ki zamenjuje izdajo
standarda iz leta 2011. Prehod na
nove zahteve standardov bo izveden v
obliki programskih nalog.«
15. in 16. aprila 2019 je bila v Premogovniku Velenje in družbi HTZ
Velenje 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). Letos so bile za vse standarde
izvedene redne presoje. Po uvodnem
sestanku v Zeleni dvorani upravne
zgradbe so presojevalci izvedli presojo
sistemov vodenja skladno z načrtom
presoje. »Pregledali so posamezna
področja in podali svoja mnenja.
Presojevalci so ugotovili skladnost
delovanja sistemov vodenja z zahtevami standardov v obeh družbah. V
obliki priporočil so podali predloge
za izboljševanje delovanja procesov v
družbah,« je pojasnil Klinc.

Vsi procesi uspešno
presojani
Na zaključnem sestanku je vodja
presoje mag. Dušan Zorc iz Slovenskega inštituta za kakovost
in meroslovje izrazil napredek in
zadovoljstvo z zavzetostjo zaposlenih
na področju izboljševanja kakovosti: »Integriran sistem vodenja je
učinkovit, odstopanj, ki bi jih morali
obravnavati kot neskladnost, ni bilo
zaznati. Dokumentacija je zgledno
obvladovana. Opazili smo intenzivnejše aktivnosti na področju inovativne dejavnosti. Na kadrovskem
področju so postopki in aktivnosti
nad tem, kar standard zahteva.
Obvladovanje tveganj po procesih je
zelo dobro zastavljeno.« Dodal je, da
sta bila notranja presoja in vodstveni
pregled izvedena na visoki ravni.
Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob je
povedal, da se spopadamo z obilo
dokumentacije, ki jo moramo zaradi
vpeljanih procesov obvladovati:
»Glede na to, da je v naši dejavnosti
varnost primarnega pomena, je to še
toliko bolj pomembno. Na vseh področjih se trudimo, da upoštevamo

Februarja in marca letos so v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje potekale tudi
notranje presoje sistemov vodenja. (foto: Slobodan Mrkonjić)

predpisane zakone in standarde, tudi
glede varovanja osebnih podatkov.
Vsa priporočila, ki so bila podana,
pa so več kot dobrodošla, saj se
trudimo, da smo iz leta v leto boljši.«
Službi za obvladovanje procesov in
vsem, ki so svoje delo dobro opravili,
je izrekel zahvalo.

Dober rezultat – tako notranje in
zunanje presoje sistemov vodenja kot
vodstvenega pregleda – je zavest vseh
zaposlenih, da nam izpolnjevanje
zahtev standardov kakovosti zagotavlja učinkovitejše in varnejše delo.
Metka Marić

7

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

S partnerji iz Nemčije, Poljske in Ukrajine iščemo rešitve za večjo učinkovitost in varnost evropske premogovne industrije.
(foto: Slobodan Mrkonjić)

Večja učinkovitost
in varnost evropske
premogovne industrije
V Premogovniku Velenje je 27. in 28. marca 2019 potekalo 5. koordinacijsko srečanje partnerjev
mednarodnega projekta INESI, s katerim strokovnjaki iz Slovenije, Nemčije, Poljske in Ukrajine
iščejo rešitve za razvoj ekspertnega sistema NOR in sistema optimizacije logistike. Cilj projekta, ki
se je začel v letu 2017 in bo trajal do leta 2020, je povečati učinkovitost in varnost evropske premogovne industrije. Srečanje partnerjev projekta je bilo tokrat prvič v Sloveniji. Skupna vrednost
projekta je 2.634.755 evra, Premogovnik Velenje pa bo za njegovo izvedbo prejel do 313.943 evra
evropskih sredstev.

Premogovnik idealno
»testno polje« za
raziskave in razvoj novih
tehnologij
Goste je sprejel Gregor Uranjek,
vodja Proizvodnega področja in
glavni tehnični vodja Premogovnika
Velenje. Predstavil jim je reference in
prednosti Premogovnika Velenje ter
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mednarodno priznano Velenjsko odkopno metodo, ki je ena najučinkovitejših metod za pridobivanje premoga
iz debelih slojev. V svojem govoru
je med drugim dejal: »Premogovnik
Velenje je referenčni premogovnik v
evropskem okolju. Stopnja njegovega
razvoja nam omogoča, da je idealno
»testno polje« za področje raziskav in
razvoja novih tehnologij. To dejstvo

dokazuje tudi, da smo v tem času
vključno z INESI projektom partnerji
pri šestih evropski projektih. Želimo
si, da bi bili pri projektu uspešni in
bi ob koncu dosegli vse zastavljene
cilje, saj bomo s tem projektom tudi
v našem premogovniku še nekoliko
povečali učinkovitost in varnost na
transportnih, logističnih in informacijskih sistemih.«

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Premogovnik Velenje je referenčni premogovnik v evropskem okolju. Stopnja njegovega razvoja nam omogoča, da je idealno
»testno polje« za področje raziskav in razvoja novih tehnologij. (foto: Slobodan Mrkonjić)

V zadnjih dveh desetletjih v evropskih rudnikih prihaja do
hitrega razvoja pomožnih logističnih sistemov. Razvoj se
nanaša predvsem na rešitve, pri katerih so pomožna transportna sredstva opremljena z lastnimi pogoni. Dejstvo
je, da se zadnje čase transportne poti ljudi in materiala do
delovišč podaljšujejo, kar vodi do nižje učinkovitosti delovnega procesa. Pri tem se pojavljajo tudi vprašanja varnosti prevoza ljudi s pomočjo podzemnih transporterjev
s trakom ter že dlje časa tudi potreba po opremljanju ljudi
in materiala s sistemi za sledenje v specifičnem rudniškem
okolju, kar do zdaj tehnološko ni bilo izvedljivo.

Želimo povečati učinkovitost in varnost
evropske premogovne industrije
Cilj projekta INESI je povečati učinkovitost in varnost
evropske premogovne industrije, kar vključuje povečanje
hitrosti in varnosti pomožnih podzemnih transportnih
sistemov; razvoj in preizkušanje transportnih sistemov,
prilagojenih povečanju hitrosti; razvoj sistema za nadzor
parametrov oprijema transportnih sredstev; izdelavo

nizkoenergetskih sistemov za prezračevanje podzemnih
objektov; razvoj popolnoma avtomatiziranega sistema
za ugotavljanje prisotnosti ljudi na podzemnih transporterjih; razvoj optimizacije procesa za sledenje ljudem in
opremi.
Tadeja Jegrišnik

Srečanja so se poleg naših strokovnjakov udeležili predstavniki poljskih in nemških inštitutov,
univerz in družb Instytut techniki gorniczej
Komag, Glówny Instytut Gornictwa, Elmech
Kazeten, Rheinisch-Westfaelische Technische
Hochschule Aachen in Xgraphic Ingenieurgesellschaft. Pri projektu sodelujeta še družbi
Becker-Warkop iz Poljske in DTEK Energy iz
Ukrajine. Koordinator projekta je Jarosław
Tokarczyk iz poljskega inštituta Komag.

Proizvodnja v marcu 2019
odkop
E. K. –95/B
E. K. –95/D
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano
192.000
120.000
312.000
12.000

doseženo
123.188
145.791
268.979
15.833

+/–
–68.812
25.791
–43.021
3.833

324.000

284.812

–39.188

doseženo
697.831
50.898
748.729

+/–
–79.506
17.898
–61.608

%
64,16
121,49
86,21
131,94

ton na dan
5.133
6.075
11.207
660

87,90

11.867

89,77
154,24
92,40

ton na dan
9.829
717
10.545

Proizvodnja januar–marec 2018
odkop
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano
777.337
33.000
810.337

%

9

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

foto: Slobodan Mrkonjić

Vedno lahko naredimo boljše
Ta misel nas je vodila skozi pet izvedb seminarja za nadzorno-tehnično osebje Premogovnika
Velenje, ki ga vsako leto na začetku pomladi organiziramo kot obvezni del rednega letnega preverjanja znanja.
Na letošnjih seminarjih je mag.
Ludvik Golob, generalni direktor
Premogovnika Velenje, z udeleženci
spregovoril o viziji in strategiji Skupine Premogovnik Velenje, Gregor
Uranjek, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja PV, je
predstavil načrte in izzive za doseganja planov proizvodnje v letu 2019.
Na pomen varnosti in zdravja pri
delu ter dolžnosti in odgovornosti
zaposlenih na specifičnih delovnih mestih v rudarstvu je v svojem
predavanju opozoril Ivan Pohorec,
vodja Službe za varnost in zdravje
pri delu.

Sem le eden,
vendar sem nekdo.
Ne morem storiti vsega,
vendar vseeno lahko storim
nekaj.
In čeprav ne morem storiti
vsega, se bom potrudil in
naredil tisto, kar lahko.
Edward Everett Hale
(1822–1909)
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O uporabi in vzdrževanju strojev, o
tem, kakšen je odnos do opreme in
kakšne učinke oziroma posledice
tak odnos (tudi neprimeren) ima,
sta spregovorila in povedano podkrepila s konkretnimi številkami in
primeri mag. Simon Tajnšek, vodja
in tehnični vodja Jamske elektro
službe, in mag. Boštjan Škarja, vodja Elektro projektive in OTPEN.
Vsi so poudarili, kako veliko vlogo
in odgovornost za doseganje ciljev in
uresničevanje načrtov ima nadzorno-tehnično osebje.

Vodja je motivator, ki v
dobi sprememb uspešno
usmerja ekipo k doseganju
zastavljenih ciljev.
V drugem delu seminarja smo na
pobudo vodstva družbe pripravili
delavnico »Moč jasne in učinkovite
komunikacije«, ki jo je izvedel mag.
Gorazd Vertovšek, mednarodni
licencirani BMC-trener in coach na
področju vodenja in razvoja ključnih
kadrov.

Mag. Ludvik Golob, generalni direktor
Premogovnika Velenje, je udeležencem
predstavil vizijo in strategijo Skupine
Premogovnik Velenje. (foto: S. Mrkonjić)

Namen 4-urne delavnice je bil
predstavitev, uporaba in krepitev vodstvenih komunikacijskih veščin, ki so
za vodje ključne in ki v praksi lahko
delujejo takoj.
Tega dela seminarja so se udeležili
tudi delovodje, izmenovodje in vodje
enot v HTZ.
Majda Lampret

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Moč jasne in učinkovite
komunikacije
Marca in aprila letos so potekala vsakoletna izobraževanja in poglabljanja znanja za nadzorno-tehnično osebje v Skupini Premogovnik Velenje. V sklopu teh so bila organizirana tudi krajša
izobraževanja na temo še bolj jasne in učinkovite komunikacije, na katerih sem udeležencem
izobraževanja predstavil kratek vpogled v moč, ki nam jo da pravilna komunikacija, če jo pravilno
uporabimo v poklicnem in/ali zasebnem okolju.

Ves čas izobraževanja je bila v ospredju rdeča nit, ki se je odražala v jasni razliki med proaktivnim in reaktivnim zaposlenim.
(foto: Slobodan Mrkonjić)

Namen teh res zelo kratkih delavnic
je bil spoznati osnovna komunikacijska orodja in najti motivacijo, da jih
začnemo uporabljati tudi v praksi.
Čeprav v Premogovniku Velenje
veljajo strogi standardi, smo spoznali,
kako pomembne so tudi mehke veščine (soft skills), kamor komunikacija
zagotovo spada. Glede na rezultate
ankete je bila delavnica uspešna in
priporočljiva za vse.
Delavnica pa ni bila zanimiva samo
zaradi praktičnih prikazov (udeleženci so trenirali in reševali postavljene
primere) komunikacijskih veščin in
ponazoritve asertivne komunikacije,
temveč tudi zaradi zelo jasne razlage,
kaj pomeni moč pohvale in kako ni
priporočljivo podajati kritike.

Ves čas izobraževanja je bila v ospredju
rdeča nit, ki se je odražala v jasni razliki
med proaktivnim in reaktivnim zaposlenim. V tem pogledu se namreč zelo
razlikujemo. Biti proaktiven pomeni
prevzeti pobudo, pomeni prevzeti
odgovornost za svoja dejanja (in
nedejanja) in s tem tudi za uspeh ekipe,
dobre odnose, motivacijo, pripadnost
in tu nam lahko znanje komunikacije
zelo pomaga.
Tokratna komunikacija je bila resnično
dvosmerna. Udeleženci seminarja so
name napravili vtis že v predavalnici in
nato še v jami, saj sem si ogledal njihova delovna mesta, podoživel življenje
rudarjev in doživel nepopisno zanimivo
izkušnjo, ko te prevzamejo popolnoma
drugi občutki, vonji in zvoki.

Zahvaljujem se Bojanu Jevšniku, da
me je usposobil za ravnanje z dihalnim aparatom, ter Stanislavu Amonu
in Željku Grgiću, ki sta mi z veliko
energije in zanosa pokazala vso lepoto življenja in ekstreme dela v jami.
mag. Gorazd Vertovšek,
BMC-mednarodni trener & coach
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Mag. Bogdan Makovšek prejemnik
zlatega znaka Civilne zaščite
Naš zdaj že nekdanji sodelavec mag. Bogdan Makovšek, ki je bil zadnja leta vodja Proizvodnega
področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje in se je konec lanskega leta upokojil, je v
okviru svetovnega dneva Civilne zaščite, na osrednji slovesnosti 1. marca letos na Brdu pri Kranju,
prejel zlati znak Civilne zaščite za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju razvoja ter krepitve
varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ta nagrada je obenem tudi priznanje celotni Jamski
reševalni službi Premogovnika Velenje.
Mag. Bogdan Makovšek je bil tudi
dolgoletni član in vodja Jamske
reševalne službe, ki v Premogovniku
Velenje deluje že vse od leta 1907.
Sestavljena je iz Jamske reševalne
postaje in Jamske reševalne čete. Naši
reševalci so v preteklosti poleg akcij,
ki so jih izvedli v Premogovniku Velenje, kar nekajkrat posredovali tudi
zunaj matične družbe. Pomagali so v
drugih rudnikih, premogovnikih in
podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini,
vseskozi pa so steber varnosti v Premogovniku Velenje. Jamsko reševalno
četo Premogovnika Velenje sestavljajo najbolj usposobljeni sodelavci, ki
kot aktivni jamski reševalci opravljajo
tudi najbolj zahtevna dela v zaplinjenih atmosferah.
Premogovnik Velenje ima z Upravo
Republike Slovenije za zaščito in
reševanje že od leta 1995 sklenjeno
pogodbo za opravljanje različnih
nalog v primeru rudniških in drugih
naravnih nesreč. Njegovi reševalci
bi v takšnih primerih izvajali dela
predvsem z izolacijskimi reševalnimi
dihalnimi aparati. V ta namen ima
Premogovnik pripravljeno vrhunsko
usposobljeno enoto, ki se redno usposablja in svojo fizično pripravljenost
vzdržuje celo leto. Dvanajst jih je
usposobljenih tudi za helikopterski
prevoz, zato lahko v morebitnih akcijah še hitreje posredujejo na območju
celotne Slovenije.
V Premogovniku Velenje smo
izjemno ponosni na svoje tradicionalne vrednote, kot so tovarištvo,
medsebojna pomoč in pripadnost
rudarskemu stanu. Ob vsem tem pa
je zaradi narave našega dela še najbolj
pomembna skrb za varnost in zdravje
pri delu zaposlenih, čemur vseskozi
namenjamo veliko pozornosti, časa in
tudi sredstev.
Slobodan Mrkonjić
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Mag. Bogdan Makovšek je bil med drugim tudi dolgoletni član in vodja Jamske
reševalne službe. Na fotografiji ob letošnjem prejemu zlatega znaka civilne zaščite
na Brdu pri Kranju. (foto: Ivan Pohorec)

Mag. Bogdanu Makovšku ob prejetju zlatega znaka Civilne
zaščite Republike Slovenije v imenu uredništva časopisa Rudar
iskreno čestitamo.
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Delni zbor članov ADI Skupine PV
Letošnji delni zbor članov Aktiva
delovnih invalidov Skupine Premogovnik Velenje je potekal v torek,
26. februarja 2019, v Zeleni dvorani
Premogovnika Velenje. Po pozdravu predsednika Aktiva sta prisotne
nagovorila generalni direktor PV
mag. Ludvik Golob in direktorica
HTZ mag. Suzana Koželjnik. Oba
sta izrazila pomembnost sodelovanja
in ohranjanja delovnih mest, ki jih
zasedajo invalidi, ter zagotovila, da bo
Skupina PV tudi v prihodnje ostala
socialno podjetje. Aktivu sta zaželela
uspešno delo.
Zastavljeni cilji Aktiva za leto 2018
so bili doseženi. Zastavili smo si
nove cilje za letos, ko zaznamujemo
50-letnico Zveze delovnih invalidov
Slovenije, ustanovljene 16. januarja 1969. 50-letnico delovanja letos
praznuje tudi Medobčinsko društvo
invalidov Šaleške doline Velenje, čigar
del je tudi Aktiv delovnih invalidov
Skupine PV. Naš Aktiv bo sodeloval
na svečani seji MDI Velenje in tudi na
drugih prireditvah.
V imenu Aktiva delovnih invalidov
Skupine PV vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje želim vse
dobro ob prihajajočih praznikih.
Vladimir Postružin,
predsednik ADI Skupine PV

Novo poslovodstvo HSE
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne
je za novega generalnega direktorja družbe s
štiriletnim mandatom imenoval dosedanjega
finančnega direktorja mag. Stojana Nikolića,
za poslovnega direktorja pa dr. Viktorja
Vračarja. Novi generalni direktor je funkcijo
prevzel 1. aprila, novi poslovni direktor pa jo
bo 1. maja letos.
Obema direktorjema ob imenovanju na
izjemno odgovorni funkciji v imenu vseh
zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje
iskreno čestitamo.

mag. Stojan Nikolić

dr. Viktor Vračar
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Zunanja delovna mesta v
Skupini Premogovnik Velenje
Pred nami je 1. maj, ki je že vse od leta 1890 mednarodni praznik dela. Na Slovenskem smo ga začeli praznovati na začetku 20. stoletja, kot državni praznik pa je bil uzakonjen leta 1948. Pravica do
dela ni samoumevna in je še vedno najpomembnejša družbena vrednota. Delo ni blago, zato mora
imeti svoje dostojanstvo, na kar se včasih pozablja. V Skupini Premogovnik Velenje smo na naše
delo, ki v osnovni dejavnosti poteka nekaj sto metrov pod površjem, zelo ponosni. Ponosni pa smo
tudi na naše zaposlene, na tradicijo in vrednote, ki so že 144 let nepogrešljiv in sestavni del našega
delovnega okolja. Ob tem se zavedamo, da imamo poleg rudarskih delovnih mest v jami tudi takšna
delovna mesta, ki morda niso neposredno vezana na našo osnovno dejavnost, a si nemotenega delovanja tako Premogovnika Velenje kot tudi hčerinskih družb brez njihove podpore ne predstavljamo. V nadaljevanju predstavljamo nekaj sodelavcev, ki so zaposleni na takšnih delovnih mestih.

Matevž Usar

Matevž Usar, strojni ključavničar
»V Skupini Premogovnik Velenje sem zaposlen od leta
2006. Kot strojni ključavničar delam v delavnici strojnega
remonta hčerinske družbe HTZ, v skupini, kjer pripravljamo opremo odkopnih transporterjev. Po potrebi opravljam tudi številna druga dela, ki jih v strojnem remontu
ne zmanjka. Moje delo je zahtevno, a zanimivo in razgibano, delovne naloge se spreminjajo dnevno. Strojno opremo, ki jo dobimo iz jame, popravimo in ji skušamo vrniti
prvotne »moči« za novo etažo, kar velikokrat ni enostavno. Osnova za to so znanje in izkušnje ter timsko delo in
zaupanje med sodelavci. Menim, da so dobri odnosi med
sodelavci osnovni pogoj za dobro opravljeno delo, v strojnem remontu pa se s sodelavci zelo dobro razumemo.
Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje ob
prihajajočem prazniku dela želim predvsem veliko zdravja
in razumevanja na delovnem mestu. Kljub napornemu
ritmu si vzemite trenutek zase, čim več časa preživite tudi
s svojimi bližnjimi.«

Dušan Bolha, elektrotehnik
intervencijskih del
»V Premogovniku Velenje sem se zaposlil leta 1982, kar
pomeni, da bom jeseni izpolnil že 37 let delovne dobe. Zaposlen sem v elektroremontni delavnici HTZ. Na začetku
moje poklicne kariere sem se zaposlil kot KV-elektrikar,
ob delu sem se izšolal za elektrotehnika in opravil izpit
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Dušan Bolha
za nadzornika. Zadnjih 15 let sem na delovnem mestu
elektrotehnik intervencijskih del. Delo je dinamično in
odgovorno, saj sem del skupine, kjer se vsakodnevno
seznanjamo z nalogami, ki so povezane z morebitnimi
težavami v jami. Naše delo zajema remont elektroopreme, sodelovanje pri zahtevnejših elektromontažah v jami
in odpravljanje elektrookvar. Vse to zahteva precejšnje
fizične in psihične napore. Kljub temu svoje delo zelo rad
opravljam, a delovna doba se mi počasi izteka.
Prvomajske praznike doživljam kot obdobje za obujanje spominov, uživanje v naravi, v družbi najdražjih in
prijateljev ter počitku. Vse to pa iskreno želim tudi vsem
sodelavkam in sodelavcem v Skupini Premogovnik Velenje. Srečno!«

Stanislav Rednjak, varilec in ključavničar
»Skupini Premogovnik Velenje sem se pridružil leta 1998,
ko sem se zaposlil v strojnem remontu družbe HTZ. Leta
2009 sem prešel v družbo Sipoteh, kjer delam kot varilec
in ključavničar. Moje delo je zanimivo in pestro, saj nikoli
ne vem, kako bo potekal moj delovni dan. Ali bom ta dan
delal kot varilec ali kot ključavničar, po navadi izvem na
začetku delovnega dne. Zaradi dima in močne svetlobe ter
vročine, ki nastaja pri varjenju, je delo varilca nekoliko napornejše, še najbolj v poletnih dneh. Ključavničarska dela
se spreminjajo dnevno, saj skoraj vsak dan sestavljamo
kaj drugega. Večino strojne opreme, ki jo izdelamo, gre v
Premogovnik Velenje, nekaj v Litostroj, za podjetje Joy pa

PODJETJE SMO LJUDJE

Stanislav Rednjak
izdelujemo sestavne dele podporja.
Vsem sodelavkam in sodelavcem v Skupini Premogovnik Velenje ob prazniku dela želim veliko veselja in lepih
trenutkov ob svojih najdražjih. Praznike pa preživite lepo
in prisrčno. Srečno!«

Luka Uranjek
vamo granulat različnih dimenzij, ki ga na koncu še presejemo v različne frakcije. Uporabljamo ga v gradbeništvu,
pri gradnji cest ipd. Svoje delo opravljam z veseljem, tudi
s sodelavci se zelo dobro razumemo. Menim, da so prav
dobri odnosi in medsebojno zaupanje bistveni za dobro
klimo v podjetju, ki pa je velikokrat tudi osnova za dobre
poslovne rezultate.
Ob bližajočem prazniku dela vsem sodelavkam in sodelavcem v Skupini Premogovnik Velenje želim, da bi se imeli
lepo in bi za trenutek pozabili na vsakodnevne službene
obveznosti, ob lepem vremenu bi kaj dobrega spekli, spili,
se spočili in še s karbidom ustrelili.«

Jože Podpečan

Jože Podpečan, operater CNC-stroja
»Kolektivu Skupine Premogovnik Velenje sem se pridružil
pred 21 leti. Zaposlen sem v hčerinski družbi Sipoteh,
kjer delam kot operater CNC-stroja. Moje delo je zelo
zahtevno, saj poleg fizičnega napora zahteva tudi veliko programiranja in predvsem natančnosti. Na začetku
delovnega dne dobim načrt, po katerem moram narediti
izdelek. Izberem tehnologijo, s katero se odločim, kaj bom
naredil najprej, s kakšnim orodjem in s kakšnimi parametri (obrat, pomik). Obdelovanec je treba še pred obdelavo
na mizi stroja najprej centrirati in ga togo vpeti. Ker gre
za CNC-stroj, je treba napisati še program, saj morajo biti
izdelki izdelani natančno, zato pri svojem delu uporabljam
izjemno natančna merilna orodja.«

Luka Uranjek, vrtalec in miner
»Skupini Premogovnik Velenje sem se pridružil leta
2004. Zaposlen sem v družbi RGP kot vrtalec in miner
v Kamnolomu Paka. Moje delo je zahtevno in zelo
odgovorno, saj skoraj vsakodnevno delam z razstrelivom.
Moj delovnik se začne že zgodaj zjutraj. Ob 6. uri grem
po navadi na etažo kamnoloma, kjer z vrtalnim strojem
izvrtam vrtine premera 89 mm različnih dolžin. Ko so
načrtovane vrtine izvrtane, naročim razstrelivo, ki ga nato
napolnim v vrtine. Na koncu vse skupaj še odminiram.
Takšen postopek je v kamnolomih utečen. S tem pridobi-

Danijel Bradarić

Danijel Bradarić, operater mokrih in
suhih betonskih mešanic
»Skupini Premogovnik Velenje sem se pridružil pred devetimi leti. Zaposlen sem v podjetju RGP, na oddelku Proizvodnje betonskih proizvodov oz. po domače v betonarni,
kjer sem operater mokre in suhe betonske mešalnice. Z
delom začnem ob 6. uri zjutraj, saj je treba pred začetkom
obratovanja betonarno temeljito pregledati in jo pripraviti
na obratovanje. Potem z nadrejenimi čim prej uskladim
naročila za beton za ta dan, saj prve stranke po navadi
pridejo že ob 7. uri. Po sprejemu njihovega naročila, mešam in nalagam beton. Vmes vsake toliko časa betonarno
očistim, saj se na ta način nanjo prime manj betona. Moje
delo je fleksibilno in zanimivo, delovni čas pa je velikokrat
odvisen od naročil in letnega časa.
Vsem sodelavcem želim, da bi se v kolektivu dobro razumeli ter v težkih trenutkih stopili skupaj in bili ponosni na
svoje delo. Srečno!«
Slobodan Mrkonjić
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Spoštovani sodelavke in sodelavci,
SPESS in SPESS-Sindikat Premogovnika Velenje ob 1. maju, prazniku dela, izrekata voščilo vsem
sodelavkam in sodelavcem v želji in upanju, da bi delo ponovno dobilo veljavo, ki mu pripada,
in delavci ne bi bili zgolj orodje ponorelega kapitala za doseganje visokih dobičkov.

Delu čast in oblast!

GRAŠKA GORA 2019
PRVOMAJSKO SREČANJE
Organizirani
avtobusni prevozi
Velenje: od 8. ure naprej
bo avtobus vsakih 30 minut
krožno vozil s postaj Pesje Gorica - Bevče - Pošta Velenje
- Prešernova ulica - Rudarski dom
- Graška Gora.
Šoštanj: od 9. ure naprej bo avtobus vozil
z avtobusne postaje.
Avtobusni prevozi nazaj bodo
zagotovljeni med 13. in 17. uro.
Vsi udeleženci bodo dobili brezplačni golaž.

11.00
Osrednji program
11.30
Polaganje venca k Spomeniku XIV. diviziji in enotam IV. operativne cone
11.30
Trim pohod z Graške Gore na Jesenjakov hrib
11.30 - 17.00
Zabavni program z ansamblom Pajdaši
16

Poslanica ob 1. in 2. maju, prazniku dela
Spoštovani,
morda imamo nekateri občutek, da letos ni pravega razloga za praznovanje. Med tem ko
si nekateri lastniki in managerji polnijo žepe in spravljajo podjetja, ki jih vodijo, na rob
propada, se delavci srečujemo z vprašanjem, kako dostojno preživeti. Zavedamo se, da kapital
vztrajno poizkuša razvrednotiti simbol mednarodnega praznika dela in vrednost kolektivnih
pogodb, kot je to v primeru položaja delavcev v premogovništvu.
Solidarnost in složnost je delavce pripeljala do uveljavitve osemurnega delovnika in osnovnih
pravic iz dela, za katere so se pred sto in več leti borili naši predniki. Za nekatere so te pravice
samoumevne. Pa niso. Za njih se je treba neprestano boriti. Vedno bodo obstajale aktualne
zahteve delavcev po čim bolj varnem, humanem in dostojno plačanem delu. Naj ne bosta 1.
in 2 maj le dela prosta dneva. Vrnimo prazniku dela njegov pomen!
Skupni boj za delavske pravice je edini način, da si izborimo človeku dostojne in poklicu
primerne pravice. Da bi ohranili tradicijo in verodostojnost rudarskega poklica se moramo v
dobi kapitalizma braniti z močnim reprezentativnim sindikatom.
V želji po tem, da 1. in 2. maj še naprej ostaneta simbol boja za delavske pravice, ki jih je treba
spoštovati, vsem delavkam in delavcem iskreno čestitamo.
SREČNO!

naj živita
1. in 2. maj,
praznik dela!
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NA OBISKU

Stojan Špegel
Zapisan umetnosti
Stojan Špegel je umetnosti zapisan z velikimi začetnicami. Čuti in doživlja jo na vsakem koraku.
Diplomiral je na Šoli za risanje in slikanje (Arthouse – College of visual arts) in pridobil naziv
magister likovnih umetnosti. Njegovo pot bogatijo številne samostojne in skupinske razstave,
likovne kolonije ter nagrade in priznanja. Na njegov list življenja lahko dodamo tudi pesmi in
pesniške zbirke, nam pa je najbolj poznan kot vodja Muzeja premogovništva Slovenije. Njegov
pogled na premogovništvo, umetnost in življenje na sploh nam je zaupal v pogovoru.
 Na tvoje umetniško ustvarjanje
med drugim v veliki meri vpliva
tudi rudarsko okolje, saj si s Premogovnikom močno povezan, tudi
kot vodja Muzeja premogovništva
Slovenije. Kako globoko ti je le-ta
zlezel pod kožo?

So stvari, za katere se zdi, da se niso
mogle zgoditi drugače. Kot bi podzavestno vplivale na naše odločitve in
na odločitve, ki so povezane z nami.
Muzej me je iskal že od svojega nastanka. Najprej sem kot obratni tehnik hodil na mesečni prevzem del ob
izdelavi prog za muzej. Prav tako sem
mesec pred njegovim odprtjem v Beli
in Črni garderobi postavil razstavo
likovnih del, ki so nastala na rudarski
koloniji v okviru praznovanja dneva
rudarjev. Kasneje sem postavil še
več razstav in prireditev, kot prve
v tem muzeju. Že leta 2004 sem bil
prvič predlagan za vodjo Muzeja, leta
2008 pa sem tudi bil imenovan na to
mesto. Takrat se je v mojem življenju
marsikaj spremenilo, nov delovni čas,
novi izzivi … in vse to mi je ustrezalo.
Šele zdaj lahko rečem, da me je Muzej
klical k sebi – ali obratno.
Kot zanimivost lahko povem, da je
bil moj oče rudar. Delal je v stebru
8 v jami Pesje. Samo enkrat sem ga
videl v rudarskih oblačilih. Stal je pri
deljenju malic na Starem jašku, prav
na mestu, kjer sem sedel in dolga leta
pil jutranjo kavo (muzejska kantina).
Tudi svojega sina sem prvič videl v
rudarskih oblačilih v Muzeju.
 Še posebej so te zaznamovali

industrijski motivi. Tovrstne upodobitve so močno sporočilne. Kakšno
sporočilo nosijo v sebi?
Razvoj in obstoj industrije in rudarstva sta vrednoti zadnjih dveh stoletij.
Ko se danes ozremo na preteklo in
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Stojan Špegel, vodja Muzeja premogovništva Slovenije, na odprtju ene izmed
številnih odmevnih razstav.

polpreteklo zgodovino tistega časa,
zaznavamo industrijo in njen razvoj
tudi z vidika industrijske umetnosti.
Industrijski obrati, ki so nekdaj služili
razvoju dežele, danes nemalokrat
samevajo in propadajo, zato je ume-

ščanje umetniških projektov v industrijske objekte, izdelava umetniških
ali oblikovnih osnutkov z uporabo
industrijskih objektov ali pokrajine,
priložnost za naš odnos in razumevanje nekega obdobja.

NA OBISKU
Tudi v današnjem času obstajajo veje
industrijske umetnosti ali postindustrijska umetnost, seveda z drugačnimi vidiki, pa zato z nič manj zanimivimi vzgibi in pomeni.
Ker živim in delam v industrijskem
okolju, sem skušal najti nekaj primerov, kaj je na ta motiv v našem
okolju ustvarjenega. Ker ni bilo veliko
gradiva in so bili le posamezni primeri
slikanja industrijskih motivov, na katerih so se slikarji srečali z industrijsko
pokrajino in objekti, sem se odločil za
slikanje industrijskega motiva, ki mi
je zaradi vsakodnevnega srečevanja z
njim ter zaradi mojega zanimanja za
raziskovanje primerov na spletu in v
literaturi precej blizu. Menim, da je
treba estetiko črpati iz tega industrijskega motiva in jo vrniti v neki drugi
obliki, pregneteni, ter jo prikazati
z drugega vidika, ta pa ne sme biti
zastavljen s preveliko resnostjo, ampak
z neko distanco.
V tem postmodernističnem in
postindustrijskem času, ko slutimo,
da se v svetu nekaj končuje in naj bi
prišlo nekaj novega – čeprav se je to
zmeraj občutilo in se še bo, saj je vse
oblikovano – čutim, da bi morali v
novem postindustrijskem času poleg
pristopa do narave in oblik vračanja k
tistemu, kar smo izkoriščali, pristopiti
tudi k novi estetiki. Torej se vrniti k
nečemu pristnemu, čemur smo včasih
posvetili veliko več časa, kar smo znali
opazovati. Kot bi vstopili v moderne
sobane opazovanja, kar bi ponovno
opozarjalo na bistvo stvari in delovanja.
Ta pristop se odraža tudi pri pisanju
poezije. O tem je zapisala likovna in
literarna kritičarka Tatjana Pregl Kobe:
»Špeglovo pisanje je prepleteno z dogajanji in pojmi, vezanimi na industrijo, vendar je kljub posebnosti pesniškega jezika z jasnimi metaforami
dovolj razumljivo. Industrijsko, kamor
seveda spada tudi rudarsko življenje,
postavlja na piedestal oltarne podobe,
troedinost je preteklost, sedanjost in
prihodnost.«
 Muzejske prostore so obogatila
dela številnih umetnikov, za kar gre
zasluga predvsem tebi. Zagotovo
je treba za to vložiti veliko truda in
časa. Katera razstavljena dela so ti še
posebej ostala v spominu?

Naše podjetje je veliko, z močnim
vplivom na ljudi in okolje. Je podjetje

Muzej premogovništva Slovenije bo 3. julija letos, na praznik rudarjev, zaznamoval 20 let delovanja.

z zelo dolgo tradicijo, s svojo kulturo.
Velik pomen vidim v širini pogleda
na našo dejavnost in iz tega črpanje
svežine, vzpodbud, smisla in bogatitev našega bivanja v tem okolju. Gre
za naš občutek in zmožnost širšega
pogleda.
Eden od teh pogledov je kulturno
dogajanje in v okviru tega so tudi razstave. Ljudje, ki prihajajo v naše okolje,
prinašajo nove poglede, lepoto in
nekako, čeprav podzavestno, vplivajo
na naše ugodje, ko vstopimo v neko
okolje. V času mojega službovanja je
bilo postavljenih več kot 150 razstav v
poslovnih prostorih podjetja. Enako
velja za Muzej, v katerem z razstavami
kažemo našo širino, pomembne pa
so tudi iz promocijskega vidika, saj
je največ objav v medijih prav zaradi
teh postavitev. Pri nas so razstavljali umetniki najvišje ravni, hkrati je
pomembno, da dajemo prostor tudi
našim sodelavcem, ki ustvarjajo na
različnih področjih. Enako velja za
različne prireditve, ki jih prirejamo v
našem okolju.

 Kaj je po tvojem mnenju tisto,

kar dela Muzej poseben, da ga je
vredno obiskati?

Premogovniški muzej ne prikazuje le
našega dela, vanj so vključene vrednote, naš odnos do življenja. Vse to ima
še dodaten pomen, saj je le-ta postavljen v avtohtone prostore premogovnika. Imamo nešteto presežnikov, zelo
zanimivih prikazov dela in življenja
rudarjev, kot tudi predstavitev raznih
tehnologij, ki so se razvijale skozi
zgodovino delovanja premogovništva
na Slovenskem. Smo edinstveni muzej
premogovništva v tem delu Evrope.
Lahko tudi rečemo, da je včasih bolj
pomemben obstoj stvari kot stvar
sama. Ponosni smo lahko, da imamo
takšen muzej in ohranjamo našo
dediščino.
 Muzej je letos stopil v dvajseto
leto delovanja. Ob tem jubileju bo
pripravljenih več razstav in prireditev ter posebna slovesnost. Nam
lahko izdaš kakšno podrobnost?
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NA OBISKU
Na rudarski praznik, 3. julija 1999,
je muzej odprl svoja vrata. Ob tem
času bomo imeli letos praznovanje
20-letnice muzeja. Še pred tem bo
potekalo več prireditev in raznih dejavnosti. Imeli bomo razstavo rudarskih znamk s celotnega sveta, to bo
verjetno najglobja razstava v svetu na
to temo, saj bo postavljena v jamskem
delu muzeja. Za ta dan bomo dobili
poštni žig, obiskovalci bodo lahko
pošiljali dopisnice in razglednice iz
podzemnega dela muzeja. Pripravili
bomo razstavo kart vplivov odkopavanja na površino, ki bo predstavljena
ob izdaji knjige na to temo. V jamskem delu proge bomo namestili table iz predstavitve podzemne poezije
– to je najgloblja predstavitev poezije
v svetu. V sodelovanju z Zavodom za
kulturo bo v našem muzejskem parku
tudi prireditev Knapfest. Naštel sem
le nekaj prireditev, vsekakor vabljeni,
da si jih ogledate, prav tako Muzej.

 Menda je vsak človek, ki je

umetnik po duši, tako slikar kot
pesnik, le izrazno sredstvo je drugo.
Oba razmišljata na isti način in sta
povezana med sabo. V obeh sferah
se pojavljaš tudi sam, saj prihajaš iz
družine umetnikov, z umetnostjo
sta povezana tvoja brata. Ali si kaj
teh genov prenesel na svoja sinova?
Mojima sinovoma ta dejavnost ni
tuja. Starejši sin je predvsem športnik. Najprej je bil zelo velik talent
v nogometu, kasneje pa je treniral
košarko. Za Košarkarski klub Elektra
Šoštanj je igral v članski prvi košarkarski ligi. Rad sem hodil na tekme
in občudoval njegov pozitiven odnos
in borbenost na igrišču. Tudi zdaj
kaže podoben odnos do življenja.
Mlajši sin je bolj umetniško nadarjen.
Zadnje čase se posveča predvsem
igranju v celjskem gledališču Zarja. Je
zelo dober recitator pesmi in povezo-

Stojanovi ustvarjalni trenutki so redko ujeti v fotografski objektiv, saj se
takrat najraje prepusti svojim mislim in občutkom.
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valec programov, hkrati kaže veliko
zavzetost pri organiziranju raznih
prireditev. Je zelo uspešen v šoli in na
raznih tekmovanjih znanja.
 Kakšen odnos imamo, po tvojem
mnenju, Slovenci do umetnosti?

Kultura je odraz naše osebnosti,
našega odnosa do dediščine in jezika.
To se kaže kot naš duhovni razvoj in
občutek za lepo. Tudi sam se moram
ves čas razvijati na tem področju,
pa tudi samo življenje mi postavlja
vedno nove izzive. Čeprav v zadnjem
času ne posvečamo kulturi več toliko
pozornosti, bo ta v prihodnje prevzemala vse večjo vlogo, še posebej
zaradi vse večjega vpliva modernih tehnoloških in informacijskih
tehnologij. Na nas je torej, da bomo
imeli do kulture in umetnosti čim
bolj pozitiven odnos, hkrati pa bomo
lahko na ta način ohranjali čim več
avtentičnosti, pa tudi individualno-

Delo Stojana Špegla iz cikla Industrijski motiv/
rudniški jaški

NA OBISKU

Ekipa, ki v Muzeju premogovništva Slovenije skrbi za nepozabne dogodivščine skoraj 160 metrov pod zemljo.

sti, ki bo pozitivno vplivala na našo
skupno bivanje.
 Kaj je tvoje sidro, da te ne odnese
predaleč?

Seveda je vprašanje, kdaj te odnese predaleč. Nekaterim stvarem ne
moreš uiti, nekatere stvari lahko vidiš
šele po določenem času. Za nazaj ne
moreš nič spremeniti, lahko pa to
popraviš za naprej. Zase lahko rečem,
da imam srečo, da se lahko posvečam
umetniškemu ustvarjanju. Seveda pa
me obkrožajo ljudje, ki jih imam rad
in mislim nanje.

je opuščen rudniški jašek Škale pri
Velenju ponovno oživel. Še pred
dvema desetletjema skrite zakladnice
premoga, ki ga iz podzemlja pridobivajo rudarji, so danes kot na dlani.
Muzej razkriva marsikatero zanimivost in podaja pogled na življenje in
delo rudarjev. 140 let staro dvigalo,
ki nas popelje 160 m pod zemeljsko
površje, simulacija rudarske nesreče
s tresenjem tal in zvočnimi učinki,
adrenalinska vožnja z vlakcem po te-

mnih rovih, najglobje ležeča jedilnica
v Sloveniji, avdio-vizualni prizori,
rudarsko stanovanje iz leta 1930,
vpogled v geološko sestavo Šaleške
doline – vse to je le nekaj drobtinic, ki
vas bodo zagotovo navdušile. Paleta
občutij, ki jih boste deležni ob ogledu
zanimivih razstav ali koncertov, pa
daje obisku Muzeja posebno noto.
Doživite tudi vi vznemirljivo potovanje po skrivnostnih rovih opuščenega
premogovnika!
Metka Marić

 Do katerega modrega spoznanja
te je pripeljalo življenje?

Vse pride ob svojem času in vsi imamo svoje poslanstvo. Ustvarjanje terja
tudi svoj čas, ki ti slej kot prej izstavi
svoj račun. Ni treba poslušati vsega,
kar se govori, nekatere stvari moramo preveriti. Vse se zgodi z nekim
namenom, ki pa ga moramo prepoznati. Najlepše je, če si ljubljen in znaš
to vračati.
Stojanu je življenje prineslo nepozabno dogodivščino, vsem nam pa
jo ponuja Muzej premogovništva
Slovenije. Pisalo se je leto 1999, ko
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SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Obvestilo za vse uporabnike
Pralnic in kopalnic
Vse zaposlene v Skupini PV, ki so
uporabniki storitev v Pralnicah in
kopalnicah, znova opozarjamo na
dosledno upoštevanje Pravilnika o
hišnem redu v garderobah in kopalnicah ter na upoštevanje vseh drugih
navodil, ki so izobešena v prostorih
garderob in kopalnic, še posebej na
navodila, objavljena pri oknu za sprejem delovnih oblačil v pranje.
Pri procesu pranja in sušenja delovnih oblačil se zaposleni v Pralnicah in
kopalnicah srečujejo z resnimi težavami, ki jih povzročajo razni kovinski in drugi predmeti, ki ob predaji
delovnih oblačil v pranje ostanejo v
žepih. To so razne jeklene varovalke,
žeblji, vijaki ipd.
Med pranjem in sušenjem le-ti
izpadejo, se zagozdijo in povzročajo mehanske poškodbe notranjosti
pralnih in sušilnih strojev ter mašijo
izpustne ventile.
Naštetim težavam bi se radi
izognili, zato vse zaposlene opozarjamo, naj pred
oddajo oblačil v pranje vedno
preverijo in izpraznijo žepe
delovnih oblačil. Ob tem
velja tudi opozorilo, da je čas
hranjenja delovnih oblačil
v pralnici največ do sedem
delovnih dni.
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Velike težave na pralnih in sušilnih strojih povzročajo različni kovinski in drugi
predmeti, ki ob predaji delovnih oblačil v pranje ostanejo v žepih.
(foto: Slobodan Mrkonjić)

Nepremičnine
V najem oddamo garažne bokse v objektu Triplex na Cesti Borisa Kraigherja 4 v Velenju.
Mesečni najem je od 46 evrov. Prostih je še nekaj parkirnih mest.

Prodamo 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.
Dodatne informacije: kontaktna oseba Kristijan Kolenc, telefon: 03 899 6183, e-pošta: kristijan.kolenc@rlv.si.
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TRETJI POLČAS

Pihalni orkester Premogovnika Velenje je pod taktirko odličnega dirigenta Antona Vrzelaka znova pokazal vrhunsko pripravljenost in izjemno usklajenost. (foto: Edita Fric)

Pihalni orkester Premogovnika
Velenje zaznamoval 100 let
delovanja
Čustveno obarvan večer, do zadnjega kotička nabito polna dvorana velenjskega hrama kulture in
seveda vrhunski program, sestavljen iz odlično odigranih skladb, ki so še posebej zaznamovale
posamezna desetletja Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, so bili rdeča nit večera, v katerem
so godbeniki praznovali visoki jubilej svojega orkestra.

Nekaj treme pred
začetkom

Nova koračnica za
stoletnico

Ko sem na zadnji generalki pred
slavnostnim koncertom, ki smo ga
pripravili 13. aprila 2019, le nekaj
minut pred koncertom povprašala
dirigenta Antona Vrzelaka, če ima
kaj treme, mi je ta – preprosto in
iskreno – priznal, da jo ima: »Ponoči
nisem nič spal.«

Koncert so godbeniki začeli z Rudarsko fantazijo mladega slovenskega
skladatelja Tilna Slakana, ki jo je
uglasbil prav za to posebno priložnost. V njej smo prepoznali nekaj
taktov iz Koračnice rudarjev, s čimer
je Slakan povezal preteklost s sedanjostjo in v skladbo vnesel ravno tisti
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pečat, ki najbolj zaznamuje rudarstvo, iz česar je v tej dolini vse izšlo.
Mladi skladatelj je med izvajanjem
svoje koračnice napeto poslušal. In
če je bilo mogoče vsaj na začetku še
opaziti nekoliko treme – tako na odru
kot pod njim – se je ta skozi pompozno skladbo razblinila. Orkester je
bil uigran kot eden, njegov dirigent
pa je iz takta v takt bolj užival. Po

TRETJI POLČAS

Kot solistka se je na oboi predstavila odlična Tanja Petrej. (foto: Edita Fric)

koncu izvedene skladbe sta si lahko
dva odlična glasbenika – Vrzelak in
Slakan – samo še čestitala za dobro
opravljeno delo.

Skladbe družijo in
povezujejo generacije
Dogodek so popestrile projekcije, ki
so z besedo in sliko prikazale delovanje orkestra skozi stoletje. Svoje
spomine na igranje ali vodenje orkestra so z nami delili nekdanji dirigent
mag. Ivan Marin, po stažu najstarejša
člana Ludvik in Lojze Kričej, oče in
sin Bojan in Aljoša Pavlinc, dedek,
hči in vnukinja Boris Močilnik ter
Špela in Jona Zamrnik, Franjo Cesarec, Ana Klinc, Domen Šlogar in
dirigent Anton Vrzelak.

Glasba je vodilna nit
koncertov
»Zavedamo se, da je glasba vodilna
nit naših koncertov, glasba je tisto,
kar vam nudimo, kar ustvarjamo,« je
številno občinstvo nagovoril predsednik Pihalnega orkestra Premo-

govnika Velenje dr. Gregor Jeromel.
»Glasba je umetnost, ki se izraža z
zvoki in na človeka vpliva zelo osebno. Je stvar okusa posameznika, stvar
kulture in razpoloženja, dojemamo
pa jo različno, odvisno od priložnosti
in razpoloženja.«

Mladost, energija in
značaj
Pihalni orkester Premogovnika Velenje ima v svojih vrstah tako mladost
in energijo kot tudi značaj. »Motivacije za delo in želje po ustvarjanju

različnih melodij več kot sto članom
stoletnega orkestra zagotovo ne manjka. S svojimi nastopi bogatimo utrip
v domačem mestu Velenju, v Šaleški
dolini ter drugje po Sloveniji in tudi
zunaj njenih meja. Prerasli smo v
odličen orkester tako amaterskih kot
profesionalnih glasbenikov z dolgoletnimi izkušnjami in velikim znanjem,
ki poleg tradicionalne pihalne glasbe
– koračnic – izvaja tudi moderno,
klasično, jazz in zabavno glasbo.
Počnimo to tudi naprej!« je še dodal
dr. Jeromel.

Koračnica rudarjev, Ivan Marin, st.
Globoko pod zemljo z rudarskim SREČNO naj bi res bilo,
uporno in še mlad rudar tam koplje črni ta zaklad,
zavrta, odstreli, obraz od sreče ves mu zažari,
grmi in poka, tuli vse povprek, premoga zdaj bo na pretek.
Ko vozi se ven na plan, pozdravlja zunaj ga spet beli dan
in sonce se mu smehlja, veselo se sedaj domov poda,
zapoje si pesem to, rudar postati to je res lepo,
naj se razlega pesem prek poljan, naj živi nam rudarski stan.
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Tako predsednik pihalnega orkestra
kot tudi člani so se zahvalili prisotnima nekdanjima dirigentoma mag.
Ivanu Marinu in Matjažu Emeršiču
za dolgoletno predano delo, s katerim
sta nedvomno pustila velik pečat v
današnji podobi orkestra.

Izbrani program je
navdušil
Uvodni skladbi je sledil verjetno
najbolj znani marš na svetu, zagotovo
pa eden najboljših Pod zvezdnatim
praporom ameriškega skladatelja
Johna Philipa Sousa, ki ga imenujejo
tudi kralj marša, saj je med drugim
napisal kar 137 maršev. Za uradnim
maršem Združenih držav Amerike
se je orkester preselil na slovenska
tla in odigral rapsodijo za pihalni
orkester Logarska dolina, ki je delo
glasbenika, pianista in skladatelja
Emila Glavnika. Za slovensko skladbo so prišli na vrsto temperamentni
Španski gradovi, živahna kompozicija
v štirih delih, ob kateri smo si vsi v
dvorani želeli, da bi se lahko zavrteli
na plesnem podiju.

»Motivacije za delo in želje po ustvarjanju različnih melodij več kot sto članom
stoletnega orkestra zagotovo ne manjka,« je prepričan predsednik godbe dr.
Gregor Jeromel. (foto: Edita Fric)

Iz orkestra so izšli odlični
solisti
V nadaljevanju se je kot solistka v
skladbi Idylle belgijskega skladatelja
Balda Wyntina predstavila odlična
Tanja Petrej, profesorica oboe v
Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje, ki je že več kot 30 let
članica pihalnega orkestra. Kot zaniPihalni orkester Premogovnika Velenje v letu 2019 sicer
res slavi 100. obletnico svojega
delovanja, toda njegovi začetki
po vsej verjetnosti segajo še
dlje v zgodovino. Prvi uradno
zapisani koncert so izvedli 1.
maja 1921 na dan mednarodnega delavskega praznika.
Številni koncerti, pohvale tako
domačega kot tujega občinstva
ter nagrade 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 tolikih desetletjih.
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Javni sklad za kulturne dejavnosti je Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje ob
praznovanju 100-letnice podelil zlato jubilejno priznanje. (foto: Edita Fric)

mivost naj zapišemo, da je bila Tanja
Petrej solistka tudi na slavnostnem
koncertu Rudarske godbe Velenje
ob njeni 70-letnici v Cankarjevem
domu v Ljubljani leta 1989. Takrat
se je predstavila v skladbi Benedetta
Marcella Koncert v c-molu za oboo
in pihalni orkester, ki je bila takrat v
Jugoslaviji prvič izvedena.
Po romantični Idili smo lahko prisluhnili še Privškovemu Potpourriju
in skladbi švedskega skladatelja Pedra
Karlssona Gota, za konec glasbenega
popotovanja pa je dirigent zbral Wa-

gnerjevo izjemno zahtevno Procesijo
do katedrale, s katero je orkester
znova dokazal, da spada na najvišjo
kakovostno raven igranja v Sloveniji.

Brez vas ne mine nobena
naša slovesnost
Godbenikom se je v imenu Premogovnika Velenje zahvalil tudi generalni direktor mag. Ludvik Golob:
»Brez vas ne mine nobena naša slovesnost, pa najsi bo vesela ali žalostna,
saj tudi vse naše kamerade pospremite k zadnjemu počitku in tudi zadnji

TRETJI POLČAS

Pihalni orkester Premogovnika Velenje na najstarejši ohranjeni fotografiji iz leta 1924. (foto: arhiv POPV)

delovni dan v letu v Premogovniku
zaznamujemo z vašimi koračnicami.«

Orkestru zlato jubilejno
priznanje JSKD

Trije godbeniki orkestru
zvesti že 62 let!

Danijel Leskovic, producent za
instrumentalno glasbeno dejavnost
pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, je v imenu direktorja JSKD
Pihalnemu orkestru Premogovnika
Velenje ob praznovanju 100-letnice
podelil zlato jubilejno priznanje
JSKD. Merilo za podelitev zlatega
jubilejnega priznanja je dolgoletno
delovanje, ki je vplivalo na razmah
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Ob
tem so zaslužni člani prejeli Gallusova
priznanja in značke za več kot 5, 10,
15 in 30 let aktivnega udejstvovanja
na področju ljubiteljske glasbene
dejavnosti.

Posebno zahvalo in čestitke je generalni direktor izrekel trem članom, ki
so Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje zvesti že 62 let – Ludviku in Lojzetu Kričeju ter Stanku
Brunšku st. Obenem je predsedniku
dr. Gregorju Jeromlu izročil kip
zavetnice rudarjev sv. Barbare z
besedami, naj jih ta čuva še nadaljnjih 100 let.

V sklopu stoletnice bo Pihalni
orkester Premogovnika
Velenje junija letos izdal še
fotomonografijo, ki jo bo
predstavil na okrogli mizi v
Vili Bianca. Osrednje dogajanje ob častitljivem jubileju
bo 20. septembra, ko bodo v
okviru praznovanja 60. obletnice Mestne občine Velenje
na Titovem trgu pripravili
koncert s številnimi gosti.

Koračnica rudarjev za
konec

postala prepoznavni simbol rudarske
godbe in pravzaprav noben koncert ne
mine brez nje. Tudi tokrat je bilo tako.
Vsi v dvorani smo bili na nogah ob
prepevanju verzov rudarske koračnice
in aplavz se kar ni in ni mogel končati.
To pa je lahko pomenilo le eno – navdušeno občinstvo je na oder še zadnjič
v tem večeru priklicalo dirigenta, da se
je skupaj z godbeniki še enkrat priklonil mestu, ki je zraslo na premogu, iz
premoga in zaradi premoga – z velenjsko himno Graditeljem Velenja.
Tadeja Jegrišnik
Podatke o Pihalnem orkestru
Premogovnika Velenje smo črpali iz
diplomskega dela Andreje Glavač.

100 let

Že od nekdaj so rudarji ljubili petje;
pravijo, da so si, ko so končali delo v
jami, olajšali srce s pesmijo. Nekateri
napevi, kot so rudarske himne, so znani rudarjem s celega sveta, čeprav jih
pojejo z različnimi besedili rudarskih
narodov.
Skladba Koračnica rudarjev, ki jo
je napisal Ivan Marin st., je kmalu
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Druženje bogati
Dom kulture Velenje je v torek, 26. marca 2019, za kratek čas postal središče srčnih ljudi. Sproščeni pogovori, stiski rok in iskreno veselje ob ponovnem snidenju s starimi kameradi so zagotovo
marsikomu polepšali popoldan. Na občnem zboru so se namreč zbrali soustvarjalci naše skupne
preteklosti, upokojeni sodelavci.
V življenju je tako, da se ves čas prepletata mladost ter starost, in najlepše
je, če hodita skupaj z roko v roki.
Marec je že tradicionalno v znamenju
prepletanja in druženja generacij, ki
so utirale pot, po kateri Premogovnik Velenje stopa danes. Kot pomlad
simbolično pomeni prebujanje, je bilo
na tokratnem občnem zboru naših
upokojencev ob obujanju spominov
na delovna leta mogoče čutiti prebujena čustva. Svoj delež k prijetnemu
druženju je dodal fotografski pregled
aktivnosti, ki jih v minulem letu ni
bilo malo.

Pred nami je prihodnost,
ki jo je vredno izkoristiti
»Vsem nam je skupno, da skušamo
živeti čim bolj polno življenje, da
težimo k polnosti medčloveških
odnosov, prijateljstvu in medsebojnemu spoštovanju. Pa vendarle se
zavedamo, da pomeni upokojitev v
življenju posameznika pomembno
prelomnico, trenutek, ko se vsak –
hote ali nehote – ozre v preteklost in
ovrednoti prehojeno pot, pregleda
vzpone in padce, izlušči izkušnje. Ti
trenutki so le ena izmed postaj na življenjski poti, saj so hkrati edinstvena
priložnost za postanek, osebno rast,
mirno uživanje sadov preteklega dela,
za odkrivanje novega, uresničevanje
želja in interesov, za katere v aktivni
dobi pogosto ni časa,« je v svojem
nagovoru razmišljala direktorica
Premogovnika Velenje mag. Mojca
Letnik. Na kratko je povzela aktualna
dogajanja v podjetju, ki so najbolj
zaznamovala mesece od zadnjega
srečanja, končala pa z besedami:
»Pred nami je prihodnost, ki jo je
vredno izkoristiti. Želim vam, da
bi vas vaša druženja, izleti in druge
dejavnosti – tako v lastni režiji kot
tudi pod okriljem Kluba upokojencev
– izpopolnjevala in navdihovala. Naj
bo vaše življenje obarvano tako, kot si
sami želite.«
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Številna udeležba na tovrstnih dogodkih vedno znova potrjuje dobro delo Kluba
upokojencev. (foto: Metka Marić)

Soustvarjalci naše skupne
preteklosti
Predsednik Kluba upokojencev Skupine PV Tomislav Lipnik je pripravil
poročilo za minulo leto: » V letu 2018
je članarino poravnalo 1.137 članov,
kar je 35 več kot leto prej. Člani najbolj
pogrešamo redno izdajo časopisa Rudar. Med drugimi sodobnimi oblikami
obveščanja se je – poleg spletne strani
in telefonskega odzivnika – najbolj

uveljavilo pošiljanje SMS-sporočil.«
Leto so zaznamovala številna druženja, izleti, pohodništvo in različne
športne aktivnosti. Člani so s pridom
izkoristili ugodnosti, ki jim jih nudi
Klub v sodelovanju s Športnim društvom SPV in SPESS-Sindikatom PV.
»Za sodelovanje, pomoč in podporo se
zahvaljujemo poslovodstvu Premogovnika Velenje. Med drugim redno
mesečno prejemamo del prispevkov
zaposlenih, namenjenih društvom.

Direktorica PV mag. Mojca Letnik je prisotnim zaželela, da bi jih njihova druženja
izpopolnjevala in navdihovala. (foto: Metka Marić)
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Le-ta je bil v minulem letu, poleg prispevkov članov, edini vir financiranja
Kluba. Hvala tudi svetoma delavcev
PV in HTZ, ki sta se zavzela za takšen
način financiranja. Dobre odnose s
Športnim društvom SPV in drugimi
ustanovami si želimo tudi v prihodnje,« je poudaril Lipnik. Ob koncu
se je zahvalil vsem, ki so kakor koli
prispevali k temu, da je Klub deloval
dobro.
Plan dela za leto 2019 je prav tako
predstavil Tomislav Lipnik: »Dežurstvo v Klubski pisarni na jašku
Škale je tudi letos ob sredah med 9.
in 11. uro. Spomladi in jeseni bosta
organizirana izleta, načrtovani so t.
i. kopalni avtobus, piknik na ribiški
ladji, udeležba na Skoku čez kožo,
nadaljevali bomo s pohodništvom, si
ogledali tekme NK Rudar, organizirali tekmovanje v veleslalomu. Tudi
to leto bodo možni vpis v sindikalne
apartmaje, nakup smučarskih vozovnic in teniških nalepk v predprodaji,
koriščenje ugodnosti Športnega

Predsednik Kluba upokojencev Tomislav Lipnik se je poslovodstvu Premogovnika
Velenje in drugim akterjem zahvalil za dobro sodelovanje. (foto: Metka Marić)

društva SPV in drugo.« Lipnik je
prisotne seznanil, da razmišljajo tudi
o organizaciji izleta v Črno goro ali
Makedonijo, po podobnem programu, kot ga je pripravil DIT SPV.
Verjamemo, da se bodo člani celo leto
družili, si popestrili jesen življenja in

Rekreativno smučanje na Golteh za
člane Kluba upokojencev SPV
Klub upokojencev je 7. februarja 2019 za svoje člane
organiziral rekreativno smučanje na Golteh. Tokrat se
je vabilu odzvalo večje število članov kot v preteklih
letih, kar je še en dokaz, da znajo na Golteh dobro
poskrbeti za proge in smučarje. Vabilu se je odzvalo 36
upokojencev, 31 se jih je odločilo tudi za tekmovanje v
veleslalomu.
Tekmovalci so nastopili v dveh moških in eni ženski
kategoriji.
Rezultati:
• mlajši upokojenci: 1. Jure Goličnik – 41:42, 2. Martin Fajdiga – 41:98, 3. Edo Mežnar – 43:39;
• starejši upokojenci: 1. Ivo Premužič – 43:52, 2. Jože
Sebanc 50:32, 3. Matjaž Klemenčič – 50:68;
• ženske: 1. Irena Klemenčič.
Vse rezultate tekmovanja in nekaj fotografij najdete na
www.kupv.webs.com.

Napovednik dogodkov Kluba
upokojencev SPV:
• 8. maj – vpis za spomladanski izlet Pilštajn–Kozje–
Podsreda predvidoma 23. maja;
• 14. maj – pohod do planinskega doma v Gorah iz
Hrastnika – vlak – 786 m;
• 22. maj – vpis letovanj v sindikalnih apartmajih za
drugo polovico leta 2019;

se v čim večjem številu udeleževali
aktivnih programov, ki jih za njih pripravlja Klub upokojencev SPV. Vsem
želimo še obilo prijetnih druženj in
vse dobro.
Metka Marić

• 29. maj – vpis za celodnevno kopanje v termah,
predvidoma 10. junija;
• junij – Športne igre SPV (prijave do 22. maja);
• 11. junij – pohod na Donačko goro – 884 m (julija
in avgusta pohodov ne bo);
• 12. junij – predprodaja sezonskih vozovnic Golte
2019/2020;
• 26. junij – vpis za izlet na Primorsko 9. in 16. julija;
• 26.-28. junij – delitev blokov za praznovanje dneva
rudarjev 29. junija;
• 10. september – pohod Ribniška koča–Lovrenška
jezera–Rogla – 1517 m.
Vsak petek od 9. do 11. ure lahko igrate tenis na teniških igriščih Tenis društva COTA v Lokah pri Velenju.
Informacije boste prejeli tudi z SMS-obvestilom. Če
SMS-obvestil še ne prejemate, pošljite IME in PRIIMEK na 070 254 006. Obiščite tudi spletno stran www.
kupv.webs.com ali pa pokličite brezplačni telefonski
odzivnik 080 9893 in spremljajte aktualna obvestila.
Klubska pisarna je na jašku Škale, vhod levo od vhoda
v Muzej premogovništva Slovenije, v prvem nadstropju
(nad nekdanjim vhodom v Belo garderobo). Odprta
je vsako delovno sredo od 9. do 11. ure. Do klubske
pisarne se lahko pripeljete z Lokalcem (odhod iz Škal
ob 9.27, iz Pesja ob 9.28 in iz Velenja vsake pol ure).
Lahko nas tudi pokličete, telefon +386 (0) 3 8982 140
(v času uradnih ur).
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Ponosni, da smo!
17 članic in 42 članov, od tega 26 operativnih gasilcev, 3.960 opravljenih ur, intervencije, dežurstva, požarne straže, preventivni pregledi, čiščenja, tekmovanja, izobraževanja, druženja … Vse to
in še kaj je našim gasilcem zapisalo leto 2018.
Na 87. občnem zboru Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva
Premogovnika Velenje (PIGD PV)
v soboto, 9. marca 2019, v prostorih
Gasilskega doma Velenje se je zbralo
veliko gasilk in gasilcev ter njihovih
spremljevalcev, s svojo prisotnostjo
pa so nas počastili tudi številni gostje.
Med njimi vodja celjske izpostave
Uprave RS za zaščito in reševanje
Janez Melanšek, predstavnik GZ
Šaleške doline Bojan Brcar, vodja
Proizvodnega področja in glavni
tehnični vodja PV Gregor Uranjek in
predstavniki okoliških gasilskih društev. Dan prej so imele svoj praznik
ženske, dan kasneje pa moški, zato
smo vsem izročili majhne pozornosti.

Sprejem novih članov (foto: Ivan Knez)

Za vloženo delo ni besed,
vse to je (in bo) zapisano
v srcih
»Leto je bilo polno različnih dejavnosti
predvsem na operativnem področju,
za kar je moral tudi Upravni odbor
odigrati svojo vlogo,« je poročal
predsednik PIGD PV Simon Dobaj:
»Upravni odbor se je sestal štirikrat,
udeležba je bila zmeraj odlična, sklepčnost zmeraj zagotovljena, potrjeno
je bilo vse potrebno za normalno
delovanje društva. Izpeljana sta bila
dva članska sestanka.« Predsednik je
pohvalil sodelovanje s Premogovnikom Velenje in družbo HTZ, ki je na
zelo visoki ravni: »Gasilci v veliki meri
prispevamo k temu, da tehnološki
proces v Skupini PV poteka nemoteno,
saj s svojo usposobljenostjo in znanjem
pripomoremo k reševanju različnih
težav, izvajamo požarne straže in druga
dela.« Poslovodstvoma obeh družb se
je zahvalil za razumevanje pri delovanju društva v upanju, da tako ostane
tudi v prihodnje. Prisotne je opozoril,
da je prihodnje leto volilno leto, zato
bo veliko pozornosti namenjeno
sestavi organov društva za prihodnje
štiriletno obdobje: »Želim si, da se
aktivno vključite v organe, saj Upravni
odbor potrebuje osvežitev ter okrepitev
z novimi močmi in novimi idejami.«
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Prisotne je nagovoril vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje Gregor Uranjek. (foto: Metka Marić)

»Društvenih aktivnosti je bilo toliko,
da jih je težko strniti v kratek zapis.
Vseeno preletimo, kaj nam je prineslo
leto 2018,« je uvodoma dejal poveljnik PIGD PV Boris Špeh. V svojem
nagovoru se je dotaknil občinskega
tekmovanja v Šmartnem ob Paki in
tekmovanja Gasilskih enot rudnikov
in energetike Slovenije GERES, regijske vaje Potres 2018 ter skupne taktične vaje s PGD Škale. «Izobraževanja so
za dobro delo nujno potrebna. Minulo
leto sta dva člana uspešno opravila
izpit za gasilca pripravnika, udeležili
smo se izjemno zanimivega predava-

nja forenzikov, sami pa smo organizirali predavanje o prvi pomoči ter mladim zagorskim gasilcem razkazali naše
prostore in požarni rov.« Poveljnik je
povedal, da je društvu kljub omejenim
finančnim sredstvom uspelo nabaviti
dihalne aparate, sesalec za črpanje
vode in ročne baterije. »Aktivni smo
bili celo leto – čiščenja, črpanja vode,
dežurstva, predstavitve društvene
opreme, usmerjanje prometa, druženja
in še kaj bi se našlo,« je dejal in
poročilo končal z besedami »veselim
se prihodnjega dela z vami in naših
skupnih uspehov«.
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Dobra volja za našo
varnost
Vsak začetek leta je priložnost za začetek nove zgodbe, je mnenje poveljnika
Borisa Špeha: »Januarja sta dva člana
v Izobraževalnem centru na Igu uspešno opravila izpit za nosilca dihalnih
aparatov. Upravni odbor je odobril
nabavo novih oblačil in opreme. Naše
nove pridobitve so intervencijske obleke, zaščitni čevlji in rokavice, čelade,
svetilke ter delovne obleke. Načrtujemo usposabljanja, tečaje, urjenja,
poučevanja, praktične vaje. Tudi to
leto bomo nadaljevali z izvajanjem
preventivnih pregledov v Skupini PV,
z izvedbo požarnih straž in sodelovanjem na različnih prireditvah, z izvedbo dežurstev, s sodelovanjem z Jamsko
reševalno četo PV, z izvedbo taktičnih
vaj ter z udeležbo na tekmovanjih. Čez
celo leto bomo izvajali preventivne
preglede posameznih objektov v
Skupini PV, še naprej bomo sodelovali
s poveljstvom Mestne občine Velenje.«

Članom, ki so rednim vajam lani namenili največ ur svojega prostega časa, smo
izrekli posebne zahvale. (foto: Metka Marić)

Človek naj bo človeku
v prvi vrsti predvsem
sočlovek
Občni zbor je zaznamovalo prijetno
druženje, ki je bilo hkrati priložnost za
obujanje skupnih doživetij, tudi skozi
fotografski objektiv. Člani društva smo
ljudje z različnimi pogledi in nazori.
Vsi pa imamo nekaj skupnega – svoj
prosti čas namenjamo prostovoljstvu.
Včasih je potrebno kar spretno
krmariti in biti iznajdljiv, da se lahko
kosamo z drugimi društvi. Kljub temu
je gasilstvo način življenja, ki ti zleze
pod kožo. Ko vstopiš v gasilske vrste,
potem si gasilec in gasilec ostaneš za
vse življenje. Prostovoljni gasilci za
svoje delo nismo plačani, naše plačilo
je hvaležnost. Že preprosta beseda
hvala je dovolj.
Metka Marić
Bronasti znak Civilne zaščite
je 8. marca 2019 na osrednji
regijski prireditvi v Pristavi
pri Mestinju, kot priznanje za
požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči, prejel poveljnik
Prostovoljnega industrijskega
gasilskega društva Premogovnika Velenje Boris Špeh.

PIGD Premogovnik Velenje danes šteje 17 članic in 42 članov. (foto: Ivan Knez)

Prejemniki posebnih zahval in priznanj na 87.
občnem zboru PIGD PV
Značko za 20 let dela v gasilstvu je prejel Miran Debelak (hkrati tudi
dobitnik značke za 20-letno delo v operativi), značko za 30 let Matjaž
Lihteneker in za 50 let Drago Fortag. Višji čin so pridobili Drago
Javornik (nižji gasilski častnik I. stopnje), Franc Grudnik, Simon Hudournik, Dušan Kumek, Danilo Rednjak in Boris Špeh (vsi gasilski
častnik II. stopnje). Priznanje Gasilske zveze Šaleške doline II. stopnje
je prejel Zdravko Čas, I. stopnje Franjo Gluk. Jože Pogorevc bo
gasilsko plamenico Gasilske zveze Slovenije II. stopnje prejel 4. maja
ob praznovanju dneva gasilca. Jožica Založnik in Bojan Barukčić
sta prejela priznanje za uspešno opravljen izpit za gasilca pripravnika,
Marko Kvar in Tadej Zager pa za pridobljeno specialnost – nosilec
dihalnega aparata. Vsem izrekamo iskrene čestitke!
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foto: Aljoša Videtič

Tesla Underground v Muzeju
premogovništva Slovenije
7. marca 2019 je v Muzeju premogovništva Slovenije, 160 metrov pod zemeljskim površjem, potekal edinstveni kulinarični dogodek z glasbeno-gledališkim spektaklom Tesla Underground. Na
podlagi aktivnosti, ki potekajo znotraj Slovenske turistične organizacije, je tudi trajnostna zaveza,
na kateri temelji umeščanje Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije za petzvezdična
doživetja. Tem aktivnostim se je letos pridružil tudi Zavod za turizem Šaleške doline, ki je skupaj s
partnerjema Muzejem premogovništva Slovenije in Gorenje Gostinstvom organiziral edinstveno in
nepozabno doživetje globoko pod zemljo.
Goste so v jamo Muzeja premogovništva Slovenije spustili z najstarejšim
delujočim dvigalom v Sloveniji. Po
krajšem ogledu so jih v Ligijevem
odru pričakale svečano pripravljene mize in manjši oder s sceno za
edinstveno doživetje. Udeleženci so
bili deležni vrhunskega 4-hodnega
menija izpod rok chefa Igorja Stankoviča iz Vile Herberstein, okušali pa so
izbrana vina iz vinske kleti Zlati Grič.
Med hodi so lahko uživali ob gledanju utrinkov iz glasbeno-gledališke
predstave TESLA. Gre za avtorsko
delo vsestranskega glasbenika in
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fizika Janeza Dovča, ki je poklon izumitelju Nikoli Tesla. V odlični odrski
predstavi je Janez Dovč uporabljal
celo vrsto nenavadnih glasbenih
inštrumentov in nekaterih drugih izjemno zahtevnih tehničnih naprav, ki
jih je večinoma sam priredil ali celo
lastnoročno izdelal, kot so na primer
inštrument na osnovi »Teslove tuljave«, laserska harfa in theremin.
V Muzeju premogovništva, ki letos
zaznamuje dvajset let delovanja, so do
zdaj organizirali že veliko odmevnih
dogodkov. Med njimi velja izposta-

viti predvsem kolo kulture, ki se je v
našem Muzeju odvrtelo na evropski
ravni, ko je na spektaklu Kohle ist
brot (Premog je kruh) z legendarnimi
industrialnimi skladbami nastopila
skupina Laibach. V podzemlju se je
pod okriljem družbe MasterCard odvilo neprecenljivo kulinarično doživetje z Ano Roš, prejemnico prestižnega
naziva najboljše kuharice na svetu. V
sodelovanju z največjo spletno stranjo
za igranje pokra na svetu PokerStars
je bil prvič v Sloveniji organiziran
ekstremni turnir pokra. V Ligijevem
salonu so se pomerili profesionalni
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Udeleženci dogodka so bili deležni vrhunskega 4-hodnega menija izpod rok chefa Igorja Stankoviča iz Vile Herberstein,
okušali pa so izbrana vina iz vinske kleti Zlati Grič. (foto: Aljoša Videtič)

igralci pokra, znane osebnosti in
predstavniki medijev. Premierno so
bili predstavljeni Wetrokovi čistilni
stroji, kar je do zdaj najgloblji prikaz
takšnih strojev na svetu. Na ustanovni slovesnosti Rotaract in Interact
kluba Velenje je bil organiziran verjetno najgloblji charter vseh časov. V
sodelovanju s Šaleškim študentskim
klubom je bil organiziran najgloblji
spektakel smeha na svetu. Tovrstni
dogodki v Muzej privabijo publiko,
ki je sicer mogoče ne bi, ter predstavijo kulturo na poseben način. 160
metrov pod zemeljskim površjem pa
lahko na svojstven način izrečete tudi
svoj usodni da ali ponovite poročno
zaobljubo.
Prostore Muzeja so do zdaj tudi z
glasbo napolnili številni slovenski
glasbeniki, med njimi Romana Krajnčan, Neca Falk, Adi Smolar, Nina
Pušlar in drugi. Skupina Siddharta
je za pesem Ledena posnela videospot, s katerim so želeli v pristnem
rudarskem okolju na čim bolj estetski
način predstaviti tipično rudarsko
življenje.
Slobodan Mrkonjić

Med hodi so gostje lahko uživali ob gledanju utrinkov iz glasbeno-gledališke
predstave TESLA. Gre za avtorsko delo vsestranskega glasbenika in fizika Janeza
Dovča, ki je poklon izumitelju Nikoli Tesla. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Doživetje rudarskega Velenja
Ni skrivnost, da so se dijaki Šolskega centra Velenje že večkrat dokazali. Tisti, ki jih poznate,
veste, da ne poznajo meja in ovir, da imajo najboljše ideje in so polni ustvarjalne energije. Eden
izmed zadnjih odmevnih projektov je produkt dijakov Šole za storitvene dejavnosti, ki so ga poimenovali Doživetje rudarskega Velenja. Vanj se je vključil Muzej premogovništva Slovenije, ki tudi
sicer sodeluje z vsemi ustvarjalci turizma v lokalni skupnosti.

Festival Več znanja za več turizma,
ki ga Turistična zveza Slovenije
pripravlja skupaj z Zavodom RS za
šolstvo in Centrom RS za poklicno
izobraževanje, je k sodelovanju
pritegnil tudi Šolo za storitvene
dejavnosti Šolskega centra Velenje.
Na zgodbo rudarjenja lahko gledamo iz različnih zornih kotov, lahko
je videti črna in temačna ali pa
svetla ter navdihujoča. Kot slednjo
so jo videli dijaki, ki so rudarsko
dediščino na izjemno zanimiv
način vpeli v turistično ponudbo
rudarskega mesta. Ideja, kako obiskovalcem približati delo v rudniku
nekoč in danes, je obrodila sadove,
saj je ekipa prejela zlato priznanje
in osvojila prvo mesto, za svojo
predstavitev na turistični tržnici pa
je prejela še posebno priznanje.

Dijake Šolskega centra Velenje je zgodba rudarjenja navdihnila. (foto: arhiv ŠCV)

Rudar za en dan
Bogata rudarska dediščina je bila
tudi povod za pripravo celodnevnega festivala »Knap fest«,
ki je bil 9. aprila 2019. Doživetje
rudarskega Velenja je omogočilo
postati rudar za en dan. Udeleženci so najprej obiskali Muzej
premogovništva Slovenije, kjer jih
je pričakal krtek Ligi in jih popeljal
k doživetjem rudarjev. Dan se je
končal v centru mesta, kjer so bile
izvedene zabavne in poučne igre
na temo rudarjenja, seveda pa ni
manjkal prikaz Skoka čez kožo. Ob
tej priložnosti je v sodelovanju z
Muzejem premogovništva Slovenije, Šolo za strojništvo, geotehniko
in okolje ter Elektro in računalniško šolo Šolskega centra Velenje
nastal film, ki si ga lahko ogledate
na povezavi https://www.youtube.
com/watch?v=y4SLjRixgXY.
Metka Marić
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Mladi so z zanimanjem ugotavljali pomen rudarskega žargona. (foto: arhiv ŠCV)
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Ob gregorjevem
spustili luč v vodo
Gregorjevo je dan, ko se po starem običaju ženijo ptički. Dnevi postajajo vse daljši, sončni žarki imajo vedno večjo moč in tudi rastline se začnejo prebujati po zimskem mirovanju. Še zdaj na
predvečer gregorjevega ponekod v vodo spuščamo razsvetljene barčice, ki simbolizirajo »met luči
v vodo« oziroma konec dela ob svečah in petrolejkah, saj je dan že dovolj dolg, da je delo mogoče
tudi pri dnevni svetlobi.

Tudi letos – v torek, 12. marca 2019 – smo se dijaki in učitelji Šole za strojništvo, geotehniko in okolje že tradicionalno
zbrali ob Velenjskem jezeru, da bi »spustili luč v vodo« in
tako opozorili na varčno rabo energije ter priklicali pomlad.
Dijaka Tea Laznik in Krištof Koželjnik sta pripravila zanimiv kulturni program in nam predstavila nekaj običajev,
vezanih na praznik, ki razveseljujejo predvsem najmlajše, za

prijetno glasbo pa so poskrbeli dijaki Urban Pečovnik, Jan
Potočnik in Domen Pungertnik.
Ladjice, ki so jih pripravili dijaki programa Okoljevarstveni tehnik, smo spustili po jezerski gladini, uživali smo
v prijetni družbi, ob toplem čaju in prigrizkih, ki so jih
pripravili člani Kluba vodnih športov.
Martina Ravnjak

35

TRETJI POLČAS

Branje je zakon
Beremo, berete, berejo … Najboljša je prva oseba ednine, saj branje je samotno opravilo, ki ljubi tišino, mir, prostost – dolge nočne, lahko tudi dnevne, mogoče deževne ure – zimske večere,
pomladno obarvanost, poletno senco, jesensko odmaknjenost, skratka vse letne čase in veliko
priložnosti. Včasih je dobra tudi prva oseba množine, da se lahko o prebranem s kom pogovorimo,
izmenjamo misli, vtise. Torej berimo skupaj!

Aminatta Forna/Najemnik
Od prvega odstavka, v katerem možak
na lovu opazuje ptiče in opazi nove
lastnike hiše s preteklostjo, družino
iz Anglije, v manjšem mestecu Gost
nekje v Liki, vemo, da se okolje še ni
povsem razorožilo.
Kar se je dogajalo v mestecu nekje
med rojstnim mestom Nikole Tesle
in obalo, natančneje v zaledju Zadra,
je skrivnostno, a vendarle poznano.
Djuro, tudi vsi drugi, so odljudni in
malo skrivnostni, trdi tipi. Več prikrivajo, kot so pripravljeni povedati.
Več je neizrečenega kot razčiščenega.
Ljubijo lov in se ne ustavijo samo pri
divjadi. Z obnovo hiše s preteklostjo
se postopoma razkrivajo skrivnosti izpred petnajstih let, takšne, ki bi lahko
zanimale sodišče. Pa ga ne.
Predvsem avtor zgodbo zagrabi še z
drugega konca, pokaže, kako lahko
balkanske vojne razumejo ljudje od
zunaj, v tem primeru Angleži, prepričani, da so v idiličnem kraju, skoraj
izvornem raju. Ne vidijo, da so rože
povsod zato, ker nihče ne orje zaradi
min, da pod postanim mirom vse vre
in da so naokoli nepokopani mrtveci.
Napet roman, ki preskakuje iz zgodovine v intimo in kaže, da se nekatere
stvari niso in ne bodo spremenile. Ker
so nerešljive in potuhnjeno čakajo
pod plastjo navideznega mira.

Marianne Fredriksson/
Anna, Hanna in Johanna
Pisateljica nam predstavi življenje
treh žensk – babice, mame in hčerke.
Živijo v različnem času, menjavajo
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se vrednote, vendar določeni vzorci
prehajajo iz roda v rod. Najslikoviteje
je opisana babica Hanna in del njene
zgodbe sta tudi zgodbi njene hčerke in
vnukinje.
Vse tri ženske so izredno bistre,
vendar kljub vsemu podrejene svojim
možem. Vse si izberejo može, ki
imajo čustveno hladne in dušeče
matere, ki se jih ne znajo osvoboditi.
Ob branju knjige se lahko zamislimo, kakšne vzorce kot starši dajemo
svojim otrokom, in kako pomembno
je, da svoje probleme rešujemo v času
svojega življenja, saj se drugače lahko
vlečejo iz roda v rod.
Zgodba nas popelje v deželo, ki nam
ni posebej znana, lahko pa bi se – in
gotovo se kje in komu je – odvijala
tudi na naših tleh.
Ko knjigo preberemo, drugače pogledamo na družino, starše, prednike.
Zavemo se, da to niso le neki stari
ljudje, temveč ljudje, ki so bili svoje
čase otroci, mladostniki, po najboljših
močeh so si urejali življenje, imeli
so svoje sanje, želje, ljubezni, veselja
in razočaranja … Lepo je, če se še
imamo priložnost z njimi pogovarjati
in pogovoriti, se razumeti, se učiti in
si odpustiti.

Srečni človek/Arto
Paasilinna
Osmi prevod na Slovenskem najbolj
priljubljenega finskega pisatelja. Paasilinna je seveda fenomen: od leta 1972
je izdal 35 romanov, a nikoli več kot
enega na leto. »Srečni človek« steče v
humorno branje tako kot legendarno

»Zajčje leto« ali pa »Tuleči mlinar«,
»Dedu za petami«, »Gozd obešenih
lisic«, »Župnikov zverinski služabnik«
in Očarljivi skupinski samomor. Ne
smemo pozabiti »Prikupne struparke«. Avtor ima preprosto žilico
pripovedovalca.
Zadnji slovenski prevod ni tudi zadnji
original, nasprotno: je eden prvih
Paasilinnovih romanov, saj je izšel že
leta 1976. Njegova vsebina je klasična – junak je človek, ki prestopa meje
zakona in navad, a ne ogroža družbe,
ampak najde oblike presenetljivega
sobivanja.
Osrednji junak je inženir Akseli Jaatinen, ki pride v vas Kuusmäki, da bi
zgradil nov most, kajti starega je z leti
omajala deroča reka. Njegov prihod
med vaščani sproži val predsodkov,
strahov in nezadovoljstva, a Jaatinen
je odločen, velik in močan moški, ki
vedno misli deset korakov pred seboj.
No, le v odnosih z ženskami se mu
včasih malo zatakne, a ne za dolgo,
predvsem pa ne za vedno – vse se
uredi, kot se je namenil. Z zavzetostjo
in preudarnostjo se z delavci loti gradnje, potem pa se s svojevrstno iznajdljivostjo znajde povsod, kje se dogaja
kaj pomembnega in posebnega. Naj
nekateri še tako negodujejo, njemu
uspe popolna vključitev v vaško življenje. Nadigra vse po vrsti, postane celo
največji podjetnik in župan – bog, ki
vlada na vasi. Avtor je junaka oblikoval po resničnem človeku, ki ga je
nekoč srečal na bencinski črpalki.
(viri: Delo, Dobra knjiga, Mladina)
Dragica Marinšek
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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
NOVO!
 UV tisk na različne materiale*
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E-HRAMBA

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

 E-hramba dokumentarnega
gradiva
 skeniranje dokumentov
 uničenje dokumentov

* višina do 5 cm

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

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

PONUDBA
NEPREMIČNIN
PARCELE
PARCELA VELENJE
Lokacija: ŽUPANČIČEVA
Velikost: 704 m2
Cena: €62.000,00
PARCELA VELENJE
Lokacija: STARA VAS
Velikost: 489 m2
Cena: €60.000,00
PARCELA VELENJE
Lokacija: VINSKA GORA
Velikost: 1339 m2
Cena: €100.000,00
PARCELA PODKRAJ
Lokacija: PODKRAJ
Velikost: 1002 m2
Cena: €45.000,00
PARCELA ŠKALE
Lokacija: ŠKALE
Velikost: 831 m2
Cena: €30.000,00
PARCELA BEVČE
Lokacija: BEVČE
Velikost: 1312 m2
Cena: €35.000,00
PARCELA VELENJE
Lokacija: CESTA X
Velikost: 650 m2
Cena: €33.000,00

HIŠE
HIŠA MOZIRJE
Lokacija: LJUBIJA
Zgrajeno: 2018
Velikost: 135 m2
Velikost parcele: 547 m2
Etažnost: P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €175.000,00
HIŠA ŽALEC
Lokacija: STUDENCE
Zgrajeno: adaptirano 2009
Velikost: 242 m2
Velikost parcele: 1016 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 VINSKA GORA
Lokacija: PRELSKA
Zgrajeno: 1942
Velikost: 57 m2
Velikost parcele: 1891 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €65.000,00
VEČSTANOVANJSKA HIŠA PESJE
Lokacija: VELENJE PESJE
Zgrajeno: 1990
Velikost: 520 m2
Velikost parcele: 1016 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: 1006 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: 118m 2
Velikost parcele: 676,1m 2
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: 1547 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:
F (150 - 210 kWh/m2a)
Cena: €162.000,00
HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1970
Velikost: 202,7 m2
Velikost parcele: 296 m2
Etažnost: K+ P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €85.000,00
HIŠA KONOVO
Lokacija: VELENJE KONOVO
Zgrajeno: 1994
Velikost: 320,4 m2
Velikost parcele: 1670 m2
Etažnost: K+P+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €250.000,00
HIŠA VINSKA GORA
Lokacija: VINSKA GORA, CENTER
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2003
Velikost: 244 m2
Velikost parcele: 553 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €170.000,00
HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ LEVSTIKOVA
Zgrajeno: 1967
Velikost: 151m 2
Velikost parcele: 387m 2
Etažnost: P+1+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €89.000,00
HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE ŠMARŠKA
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2006
Velikost: 223,6m 2
Velikost parcele: 450m 2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:
E (105 - 150 kWh/m2a)
Cena: €189.000,00
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
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HIŠA VITANJE
Lokacija: VITANJE CENTER
Zgrajeno: 1700
Velikost: 178 m2
Velikost parcele: 718 m2
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: €125.000,00
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

STANOVANJA
2 SOBNO VELENJE
Lokacija: KERSNIKOVA
Zgrajeno: 1991
Velikost: 49 m2
Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica:
D (60 - 105 kWh/m2a)
Cena: €59.000,00
2,5 SOBNO VELENJE
Lokacija: STANTETOVA
Zgrajeno: 1982
Velikost: 65,8 m2
Etažnost: P/4
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €69.000,00
4 SOBNO MOZIRJE
Lokacija: MOZIRJE CENTER
Zgrajeno: 2018
Velikost: 121,8 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
B1 (15 - 25 kWh/m2a)
Cena: €180.000,00
4 SOBNO VELENJE
Lokacija: TOMŠIČEVA
Zgrajeno: 1963
Velikost: 97,1 m2
Etažnost: 1/4
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €100.000,00
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

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE ZA GRADOM
Zgrajeno: 1999
Velikost: 170 m2
Velikost parcele: 1687 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €200.000,00

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.

ZAHVALA

ZAHVALA

K večnemu počitku smo na pokopališču v Podkraju
pospremili dragega očeta, dedka, pradedka in brata

Nenadoma in tragično nas je za vedno zapustil ljubeči
mož, zlati oče, dober sosed in nekdanji strojni ključavničar v Jamski mehanizaciji

Ivana Špoljarja.
Iskrena hvala kolektivu Premogovnika Velenje, SPESS-Sindikatu PV, častni straži in rudarski godbi za častno
slovo ter Dragu Kolarju za čutne besede slovesa.
sin Ivan in hčerka Ivica z družinama

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
S. Gregorčič

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mamice

Helene Flis
se iskreno zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem za
izrečena sožalja, podporo in denarno pomoč. Hvala
SPESS-Sindikatu PV, govorniku Dragu Kolarju za
ganljive besede in vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti.
sin Gregor z družino

ZAHVALA

Franc Hrustelj.
Iskrena hvala kolektivu Premogovnika Velenje,
SPESS-Sindikatu PV, častni straži za vso pomoč in
podporo ter sočutne besede ob slovesu na pokopališču v Vinski Gori.
Hvala vsem, ki ste bili z nami, ko nam je bilo najhuje,
in hvala vsem, ki ste Franca v tako velikem številu
pospremili na zadnji poti.
žena Milica in sin Simon
ter hčerki Marjanca in Anja

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

ZAHVALA
Ob zadnjem slovesu od drage mame, babice in prababice

Veronike Robnik
se iskreno zahvaljujemo sodelavkam in sodelavcem v
HTZ Varovanju za izkazana sožalja, darovane sveče in
zbrano denarno pomoč.
sinova Stanislav in Jože z družinama

Ob boleči izgubi sina, brata, strica in svaka

Vilija Oštirja
se iskreno zahvaljujemo Premogovniku Velenje za
vso podporo in pomoč. Hvala častni straži, pihalnemu kvartetu rudarske godbe in govorniku za besede
slovesa na pokopališču v Podkraju. Hvala vsem, ki ste
bili z nami.
mama Milka in sestra Tina z družino
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Energijo, ki jo daje premog,
s tehnologijo, znanjem in predvsem
trdim delom naših zaposlenih
ustvarjamo že 144 let!
Vsem sodelavkam in sodelavcem
v Skupini Premogovnik Velenje
iskreno čestitamo ob

prazniku dela!
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