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UVODNIK

Samo, če se premikamo, se 
stvari lahko spremenijo
V junijskih dneh se mi v misli vedno prikradejo čustva, 
ki sem jih ob prazničnem vzdušju rudarskega praznika 
doživljal kot otrok. Danes, ko sem v povsem drugi vlogi, 
me preveva predvsem ponos, da sem lahko del te zgodbe. 
Zgodbe, ki jo rudarji pišejo že 144 let in ki ima veliko 
vejic, pik, klicajev in vprašajev. Skoraj nepredstavljivo je, 
kaj vse se je v vseh teh letih zgodilo, kakšne vse so zgodbe 
rudarjev in njihovih družin, čez koliko preprek so morali 
iti, kaj vse jih je navdajalo z upanjem in optimizmom, da 
smo danes to, kar smo, in da smo tam, kjer smo.
Nikoli nam ni bilo lahko in zagotovo nam nikoli ne bo. 
Nič za to, tudi v življenju na splošno ni vedno lahko. Že 
od nekdaj velja, da kar te ne ubije, te okrepi. In res je tako. 
Iz vsake zgodbe, iz vsakega položaja pridemo kanček 
močnejši, še bolj prepričani v to, da zmoremo, da znamo, 
da hočemo – za boljši jutri za vse nas. Kot je izrekel že 
Gandhi: »Če želiš spremembo, postani sprememba!« Za-
četi je torej treba pri sebi. Seveda pa dobrih rezultatov ni 
brez trdega dela. Nekje sem zasledil, da smo ljudje kot avto 
na prednji pogon; prvi dve kolesi predstavljata mišljenje in 
akcijo, drugi dve – čustva in telo – se bosta zavrteli šele, ko 
prvi dve delujeta usklajeno. Povezati moramo torej pozi-
tivno mišljenje s trdim delom ter dobro pripravljenostjo in 
takrat tudi rezultati ne bodo izostali.
Zavedati se moramo nujnosti tega, da se premikamo in da 
ne stopicamo na istem mestu. Pred nami je lahko novo, 
boljše, svetlejše in bolj optimistično obdobje, vsaj tako 
upamo. Če ne bo tako, bomo pač spet morali nekaj prema-
kniti. In samo, če se premikamo, se stvari lahko spreme-
nijo. Pomembno je, da ne izgubimo upanja in da smo 
enotni. Že zgodovina nas uči, da v svojih ciljih in željah ne 
smemo biti preskromni.
Naš odnos do praznovanja rudarskega praznika je poln spo-
štovanja in truda, da bi mu sami dali pravo vsebino. Da nam 
to uspeva vsa leta, dokazuje množica prebivalcev naše doli-
ne, ki spremlja v črno uniformo odete rudarje, ko strumno 
korakajo proti mestnemu stadionu in s skokom čez kožo 
medse sprejmejo novince. Mnogi med njimi se razveselijo 
starih »kameratov«, ki jih morda niso videli že vse leto in ob 
tej priložnosti z močnim stiskom rok dajo vedeti, da mislijo 
nanje. Toplo mi je pri srcu, ko začutim iskreno veselje ob 
njihovem snidenju, ko v njihovim očeh opazim iskrice 
radosti, tu in tam morda celo kakšno solzo sreče. 

Neprecenljivo je, ko se ob prijateljskem trepljanju po rami 
obudijo spomini in pridejo na plano že skoraj pozabljene 
zgodbe. Prav je, da jih slišijo tudi mlajše generacije in da 
spomin na preteklost ostaja.
Ponovna priložnost za snidenje bo v soboto, 29. junija 
2019, ko bomo že z 59. Skokom čez kožo obeležili letošnji 
rudarski praznik. Prepričan sem, da se bodo tudi letos tri-
bune Mestnega stadiona Velenje šibile pod množico vseh 
tistih, ki se zavedamo, da je Premogovnik Velenje še vedno 
nepogrešljiv steber slovenske energetike.
Spoštovani sodelavke in sodelavci, cenjeni nekdanji zapo-
sleni, iskreno vam čestitam ob rudarskem prazniku in vas 
vabim, da si dan, ko praznujemo, zapolnite z radostnim 
druženjem.

SREČNO!
mag. Ludvik Golob,

generalni direktor
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

foto: Miran Beškovnik

V Skupini Premogovnik Velenje je nekaj več kot 2.200 
zaposlenih, od tega v Premogovniku Velenje okoli 55 
odstotkov. Število zaposlenih se je v zadnjih letih zmanjše-
valo, kar je posledica intenzivnega upokojevanja. Upoko-
jene sodelavce nadomeščamo z novimi zaposlitvami, ki 
omogočajo nemoten delovni proces pridobivanja premo-
ga. Tako smo zgolj lani v osnovnem procesu zaposlili 116 
novih sodelavcev, letos januarja 59, maja pa smo v svoje 
vrste sprejeli še 22 novih sodelavcev. Od tega se jih je deset 
zaposlilo v jamski strojni službi, dvanajst pa v proizvodnji. 
Zanje smo – tako kot za vse novozaposlene do zdaj – 
organizirali uvajalni seminar, na katerem smo predstavili 

Še vedno smo eden večjih 
zaposlovalcev v regiji
Premogovnik Velenje je med iskalci zaposlitve še vedno zelo zaželeno podjetje, kar dokazuje šte-
vilo prošenj, ki jih v podjetju prejmemo. Zaradi intenzivnega upokojevanja v zadnjih nekaj letih je 
potrebno v osnovnem procesu kader nadomeščati z novimi sodelavci. V začetku maja smo tako v 
naše vrste sprejeli še 22 novih sodelavcev, zanje smo organizirali tudi uvajalni seminar.

za podjetje pomembne vsebine, ki predstavljajo osnovno 
znanje in so nujne pred vstopom v novo delovno okolje. 
Ostale zaposlitve tekom letošnjega leta bodo odvisne pred-
vsem od realizacije upokojevanja in ponudbe na trgu dela.
Večina novih sodelavcev prihaja iz vrst štipendistov, ki jih 
v podjetju z različnimi pristopi izdatno podpiramo. Poleg 
štipendije jim nudimo opravljanje praktičnega izobraževa-
nja v realnem okolju, nagrado za uspešnost pri praktičnem 
izobraževanju, brezplačne avtobusne prevoze, malico, 
zdravniške preglede in drugo. Del novih sodelavcev pa 
prihaja s trga dela.

Metka Marić
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Zaradi potrebe po prenovi vseh procesov v Skupini Premogovnik Velenje smo na podlagi organiza-
cijskih sprememb pristopili tudi k spremembi sistemizacije delovnih mest. To smo v zadnjih dveh 
letih že uspešno izvedli v hčerinskih družbah PV Invest, HTZ Velenje in RGP, v juniju pa je potekala 
reorganizacija in sistemizacija delovnih mest tudi v matični družbi. Precej obsežen projekt je v 
Premogovniku dejansko potekal več kot leto dni. Projektna skupina je v tem času naredila izje-
mno veliko dela. Veliko je bilo dogovarjanj in usklajevanj, tudi s socialnimi partnerji, ki so bili v tej 
zgodbi pomemben partner. Njihovi predlogi in pripombe so bili v dobršni meri upoštevani. Vse-
bina nove pogodbe o zaposlitvi odraža vse spremembe, ki so zapisane v dopolnitvah oz. aneksih 
Kolektivne pogodbe Premogovnika Velenje in Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije ter je 
bila kot taka obravnavana z reprezentativnima sindikatoma v družbi.

Dozdajšnja praksa na tem področju 
v Skupini PV je pokazala – kar je 
potrdilo tudi sodišče, da so bili vsi 
postopki in vsebina pogodb o zaposli-
tvah zakoniti in v skladu s pravilniki. 
Sodišče je izvedlo vzorčni postopek, 
saj je vseh 12 zaposlenih v družbi 
HTZ Velenje s pomočjo sindikata 
SDRES vložilo tožbe na podlagi istega 
dejanskega in pravnega stanja. Sodi-
šče je v vzorčnem postopku pravno-
močno zaključilo, da je družba HTZ 
Velenje glede reorganizacije družbe 
ravnala zakonito in da ima deloda-
jalec, ki organizira delovni proces, 
pravico spremeniti organizacijo dela 
in tudi ukiniti ali preoblikovati posa-
mezna delovna mesta.
Projekt reorganizacije družbe in sis-
temizacije delovnih mest je v skle-
pni fazi, torej v fazi uvajanja, kar 
pomeni, da so vsi zaposleni prejeli 

Na pobudo sindikata SPESS bo zaradi spremembe davčne zakonodaje v 
letu 2019 nagrada ob rudarskem prazniku izplačana v simbolični višini 
1 evra pri plači za mesec maj. Bo pa letošnji regres zato višji, in sicer bo 
znašal 1.304,35 €. Regres bo v celoti neobdavčen (neto izplačilo).

Sindikat SPESS je na Energetsko zbornico Slovenije naslovil pobudo za 
spremembo branžne kolektivne pogodbe, in sicer v točkah, ki zadevajo 
spremembo regresa za letni dopust in nadomestilo za deputat. V koli-
kor bo na podlagi te pobude prišlo do spremembe branžne kolektivne 
pogodbe, vas bomo o tem obvestili.

Reorganizacija družbe in 
sistemizacija delovnih mest

v podpis nove pogodbe o zaposlitvi. 
Pred nastopom dela se je moral vsak 
zaposleni seznaniti tudi z oceno 
tveganja. zaposleni, ki obrazca za 
oceno tveganja niso podpisali, ne 
bodo mogli nastopiti dela na novem 
delovnem mestu. 
Nova organizacijska shema družbe in 

na novo sistemizirana delovna mesta 
bodo začela veljati s 1. julijem 2019. 
Do tega datuma naj bi vsi zaposle-
ni tudi podpisali nove pogodbe o 
zaposlitvi. Splošni akti, povezani s to 
tematiko, so že sprejeti in so dosto-
pni na Osebnem portalu zaposlenih 
(preko infotočk, portala, odosa).

Proizvodnja v maju 2019
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –95/B 182.600 228.050 45.450 124,89 10.366
E. K.  –95/D 132.000 152.311 20.311 115,39 6.923
Proizvodnja 314.600 380.361 65.761 120,90 17.289
Priprave 15.400 13.129 –2.271 85,25 597
skupaj Pv 330.000 393.490 63.490 119,24 17.886

Proizvodnja januar–maj 2019
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 1.371.537 1.368.437 –3.100 99,77 12.004
Priprave 54.500 81.565 27.065 149,66 715
skupaj Pv 1.426.037 1.450.002 23.965 101,68 12.719
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Letno število nezgod v Premogovniku 
Velenje se v zadnjih 5 letih giblje od 85 
do 95. Kljub temu se je treba zavedati, 
da je vsaka nezgoda, kjer je prisoten 
človeški faktor, nepotrebna. Zato mo-
ramo na tem področju delati naprej in 
kot pravi stroka: »Dokler se bo zgodila 
zgolj ena nezgoda pri delu, dela na 
področju varnosti in preprečevanja 
nezgod ne bo zmanjkalo«. 
Glede na statistične podatke Inšpek-
torata Republike Slovenije za delo 
po svetu izvira 85 % vzrokov nezgod 
iz človeške narave, ostalih 15 % pa 
je pripisanih tehnologiji in okolju. 
V Sloveniji človeškemu dejavniku 
pripisujejo 65 %, 22 % tehnologiji in 
okolju ter 23 % drugim dejavnikom. 
Stalna predhodnika in spremljevalca 
nezgod sta pri posamezniku tvegano 
vedenje in neprevidnost oz. nepazlji-
vost pri delu. V zadnjih 40 letih se 
delež nezgod, katerih vzrok je človeška 
napaka, veča. To ne pomeni, da ljudje 
povzročajo čedalje več napak, ampak 
da le-te prihajajo s tehnološkim razvo-
jem vedno bolj do izraza. Z uvajanjem 
sistemov nadzora kakovosti vse do 
sistema popolne kakovosti prihaja do 
redkejših lomov strojev, človeška zane-
sljivost pa je ostala nespremenjena.
Med zaposlenimi, ki opravljajo pov-
sem enako delo, so vzroki za nastanek 
nezgod različni. Večina teh vzrokov 
izhaja iz posameznikove narave 
oz. psihologije osebnosti. Glavni in 
poglavitni vzroki so vzroki človeškega 
dejavnika:
•	 neustrezna pazljivost kot posledica 

podcenjevanja tveganja;
•	 neustrezna pazljivost kot posledica 

hitenja;
•	 neustrezna pazljivost kot posledi-

ca sočasnega opravljanja drugega 
nepotrebnega dela;

•	 neustrezna pazljivost kot posledica 
prevelike uporabe sile.

V Premogovniku Velenje je bilo v 
letu 2018 pri 94 nezgodah šifriranih 
158 vzrokov nastanka, ker lahko 
imajo nekatere nezgode več vzrokov 
nastanka (to so osebni faktor, delov-
no okolje, organizacija dela, drugi 
vzroki). Osebni faktor (28 vzrokov) 
in organizacija dela (72 vzrokov), tj. 
predvsem nepazljivo delo ter slabo 
pripravljeno in organizirano delo, 
predstavljata skupaj kar 63 % vzrokov 
za nezgode. to lahko preprečimo z 
manjšim podcenjevanjem nevarno-
sti, doslednim upoštevanjem navodil 
za pravilno in varno delo ter bolj 
koordiniranim in organiziranim 
delom. Pri tem je treba poudariti, da 
je v vzrokih slabo pripravljeno delo in 
slaba organizacija dela vključen prav 
tako človeški dejavnik, saj se nepazlji-
vo delo uvršča prav v to kategorijo. 
Analize nezgod v jami pokažejo, da 
prihaja do nepazljivega dela delavcev 
pri različnih delovnih opravilih v vseh 
organizacijskih enotah. V zadnjem 
obdobju zaznavamo vse več poškodb 
prstov na rokah zaradi mehanskih 
nevarnosti pri različnih delih, kjer so 
izpostavljene nevarnostim roke, kljub 
uporabi zaščitnih rokavic, (montaža/
demontaža opreme, priprava materi-
ala za delo, delo s težkimi delovnimi 
sredstvi). V kategorijo nepazljivosti 
uvrščamo tudi nezgode pri gibanju po 
jamskih prostorih (zvini, padci), kjer 
je potrebna večja previdnost zaradi 
specifičnega delovnega okolja (mokra 
in spolzka tla, neravnine v tleh, ozki 
prehodi, zatisnjenost).

Nezgode pri delu – vpliv 
človeškega dejavnika
Vpliv človeškega dejavnika na nezgode pri delu in program izobraževanja 
pred rednim letnim preverjanjem znanja delavcev iz varstva pri delu

Zaradi povečanja števila nezgod pri delu v jami smo v Službi za VZD pripravili izobraževalni pro-
gram, v katerega bodo vključeni vsi delavci v okviru rednega letnega preverjanja znanja iz varstva 
pri delu, požarne varnosti in prve pomoči. Program je predstavljen na koncu članka, na začetku pa 
nekaj informacij glede vzrokov, zaradi katerih prihaja do nezgod pri delu.

Če hočemo zagotoviti varnost in 
dobro počutje delavcev v podjetju, 
moramo poskrbeti za izobraževanje in 
usposabljanje. Izobraževanje je proces, 
v katerem človek pridobiva nova 
znanja, spretnosti, navade ter oblikuje 
svoje vrednote. Izobraževanje je opre-
deljeno tudi kot dolgotrajen in načrten 
proces razvijanja človeških sposobno-
sti in znanj. To človeku omogoča lažje 
vključevanje v družbeno življenje in 
delo. Zraven izobraževanja poznamo 
tudi usposabljanje, ljudje pogosto 
enačijo oba pojma, vendar nista istega 
pomena. Usposabljanje je opredelje-
no kot proces razvijanja človekovih 
sposobnosti, ki jih le-ta potrebuje 
za opravljanje nalog na delovnem 
mestu. Tako je izobraževanje v zvezi z 
varnostjo in zdravjem pri delu sestavni 
program izobraževanja v šolskem sis-
temu vseh stopenj in vrst, medtem ko 
je usposabljanje sestavni del uvajanja v 
delo. To, da se človek uči od rojstva do 
smrti, skratka celo življenja, popolno-
ma drži. Pomembno je, da vse znanje, 
ki ga pridobimo v življenju s pomočjo 
učnega procesa, kar se da izkoristimo.
Eden izmed bolj pomembnih členov 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
je usposabljanje delavcev. Za varno 
delo mora delodajalec zagotoviti 
usposabljanje ob sklenitvi delovne-
ga razmerja, pred razporeditvijo na 
drugo delovno mesto, pred uvajanjem 
nove tehnologije in sredstev ter ob 
spremembi v delovnem procesu, ki 
lahko povzroči spremembo varnosti 
pri delu. Vsako usposabljanje mora 
biti prilagojeno posebnosti delovnega 
mesta in se izvaja po programu, ki ga 
mora delodajalec spreminjati glede na 
vrste novih nevarnosti pri delu. 
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Glavni namen izobraževanja o varstvu 
pri delu pa je pridobivanje znanj, 
spretnosti in navad ter seznanjanje 
z nevarnostmi in škodljivostmi na 
delovnem mestu ter ukrepi za odpravo 
le-teh. Z izvajanjem teh ukrepov se 
delavci varujejo pred poškodbami 
pri delu in pred poklicnimi bolezni-
mi. Namen je, da delavci opravljajo 
svoje delo brez škodljivih posledic za 
zdravje.
letošnji glavni poudarek pri izobra-
ževanju v okviru rednega letnega 
preverjanja znanja delavcev bo na 
pravilnem in varnem izvajanju 
delovnih opravil, da se zmanjša ome-
njeni človeški dejavnik (nepazljivo 
delo) pri vzroku nastanka nezgode.
Delavci bodo tako na izobraževanju 
spoznali navedene vsebine iz varstva 
pri delu:
•	 s ciljem boljše ponazoritve in upo-

rabnosti pri poučevanju po prin-

cipu »PRAVILNO–NEPRAVIL-
NO« bomo predstavili fotografije 
nepravilnosti v praksi ob hkratnem 
podajanju pravilnega stanja;

•	 pomen navodil za varno delo za 
delodajalca in delavca (varnostni 
ukrepi);

•	 uporaba osebne varovalne opreme 
(namenska uporaba za določena 
delovna opravila);

•	 analiza vzrokov nezgod pri delu 
v jami (statistika po OE, nezgode 
po vzrokih, delovni dobi, delovnih 
opravilih …);

•	 pomen preverjanja praktične uspo-
sobljenosti na delovnem mestu; 

•	 pravice in dolžnosti delavca v zvezi 
z varnim delom;

•	 obveznosti delodajalca v zvezi z 
varnostjo in zdravjem pri delu.

Za izboljšanje razmer na področju 
nezgod pri delu bo Služba za VZD 
nadaljevala z redno seznanitvijo in 

ozaveščanjem zaposlenih s celovito 
varnostno problematiko s pomočjo 
vseh internih sredstev komuniciranja 
(glasilo Rudar, interni radio, video-
novice v prezivnici, oglasne deske, 
predstavnik zaposlenih za varnost, 
varnostni kolegiji vodij).
Izobraževanja so oz. še bodo strokovni 
delavci v Službi za VZD izvajali v Ze-
leni dvorani po naslednjem okvirnem 
razporedu do konca leta 2019: 
•	 marec–april–maj: Jamska elektro 

služba (že izvedeno);
•	 maj–jun: Obrat Priprave in Jamsko 

vrtanje;
•	 maj–jun: Obrat Zračenje;
•	 maj–jun: HTZ OUTN J1, J2, J3
•	 okt: Obrat Proizvodnja;
•	 nov: Jamska strojna služba in 

Jamski Transport.
Srečno in varno delo v jami!

Primož Vedenik
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Za stabilnost ter kontinuiteto našega 
poslanstva, za zagotavljanje energet-
skega vira za znaten del porabnikov 
električne energije na državni ravni 
pa je naš vidik v smislu izboljšanja 
učinkovitosti zelo pomemben.
In tu se končno navežemo na bistvo 
danega prispevka, na inovativnost. 
V minulih mesecih smo se ponovno 
odzvali na natečaj Savinjsko-šale-
ške gospodarske zbornice za izbor 
najboljših inovacij v regiji. Obenem je 
natečaj služil kot vmesna selekcijska 
postaja za izbor najboljših v Sloveniji. 
Častitljiva obletnica natečaja, že 20. 
po vrsti, je prinesla nekaj svežine pri 
smernicah prijave inovacij in tudi 
spremembe pri kriterijih ocenjevanja.
Če se vrnemo k zgornjim vrsticam, 
kjer smo ugotavljali, da moramo v 
Skupini stremeti k izboljšani učinko-
vitosti, lahko vsaj delno sklenemo, da 
je naša vizija usmerjena v procesne in 
organizacijske inovacije. In slednje so 
– poleg družbenih – po letih zapo-
stavljanja tudi v svetovnem merilu 
počasi začele doživljati še kako po-
trebna priznanja. Pred pripravo prijav 
smo z optimizmom pozdravili dane 

Premogovnik in HTZ 
prejemnika nagrad ter priznanj 
za prispevek k inovativnosti
Pri delu se vedno znova srečujemo z izzivi in vprašanji, kako izboljšati postopke, pohitriti pro-
ces, izboljšati kvaliteto opravljenega ali pa samo narediti stvar cenejšo. V našem okolju, v druž-
bah Skupine Premogovnik Velenje, se srečujemo z večino naštetih vprašanj, a praviloma nikoli z 
vprašanjem konkurenčnosti izdelka na trgu. Ob glavnem prodajnem proizvodu – premogu, ki ga 
prodajamo znanemu in edinemu kupcu, je vprašanje tržne prednosti navidezno odveč.

novosti, ki so se v pravilniku brale kot 
kategorije, katerim bomo posvetili 
več pozornosti pri natečaju. Obenem 
so pomenile tudi dobre obete za naše 
inovacije, saj so v primerjavi s katego-
rijami izdelkov masovne proizvodnje 
enostavno nekonkurenčne. 
Iz vaših glav, dragi inovatorji, priha-
jajo ideje, ki soustvarjajo pot priho-
dnosti podjetij in dodajajo delčke 
mozaika kolektivnega znanja, da bo 
naše skupno delo učinkovitejše.
Tako smo se letos na natečaj za naj-
boljšo inovacijo prijavili s kar tremi 
predlogi, in sicer z Uporabo daljin-
skega zaznavanja za monitoring 
rudniškega površja in objektov s po-
dročja jamomerstva, reorganizacijo 
in optimizacija jamskega transporta 
in logistike ter Idas – indikatorjem 
delovanja analognih senzorjev s 
področja elektroremonta.
Tudi manj pozorni bralci kaj kma-
lu ugotovijo, da gre pri navedenih 
prijavah za procesne in organizacijske 
inovacije ter izboljšave, ki pripomo-
rejo k izboljšanju naših procesov. 
Vse tri prijave so bile pripravljene 
korektno, strokovno in razumljivo. 
Doda(t)no vrednost so jim pridale 
predstavitve, ki so ocenjevalcem 
pokazale, da obvladujemo svoje delo 
do zadnje podrobnosti ter ga vseskozi 
nadgrajujemo.
A druga plat zgodbe je že prej ome-
njena nekonkurenčnost v primerjavi 
z izdelki, s katerim proizvodna pod-
jetja ciljajo na čim večje tržne deleže 
ter zaslužke od prodaje. Tako je kljub 
obetom po bistveno bolj izkazanem 
priznanju procesno-organizacijskim 
inovacijam izbira glede na kriterije 

dajala prednost produktnim in mar-
ketinškim inovacijam s pričakova-
nimi tržnimi deleži in načrtovanimi 
zaslužki.
Rezultat sta torej osvojeni bronasti 
priznanji za Uporabo daljinskega 
zaznavanja za monitoring rudniške-
ga površja in objektov ter reorga-
nizacijo in optimizacija jamskega 
transporta in logistike. Dodatno je 
rezultat obogatilo priznanje za pri-
spevek na področju inovativnosti za 
Idas – indikator delovanja analo-
gnih senzorjev s področja elektro-
remonta.
Nagrade so lepe, celo odlične, saj smo 
predstavili Skupino kot organizacijo 
z visoko razvito kulturo inovativno-
sti, kar nedvoumno pričajo rezultati 
lanskega leta in delni rezultati za leto 
2019. V prvih petih mesecih beleži-
mo v družbah Premogovnik Velenje, 
HTZ ter Sipoteh že 75 prijavljenih 
koristnih predlogov, kar ob 84-od-
stotni realizaciji pomeni 63 zaklju-
čenih zgodb, ki so družbam prinesle 
finančne ter širše učinke, avtorjem pa 
nagrado v obliki neposrednega ali po-
srednega deleža gospodarske koristi.

Dragi inovatorji in promotorji 
inovacijske dejavnosti, iskrena 
hvala za vaše prijave, ki teden-
sko bogatijo nabor koristnih 
predlogov. Ostanite inovativni 
in uresničite ideje, o katerih 
razmišljate. Vsaka nam vsem 
prinaša uspešno, učinkovito 
ter varno prihodnost.

dr. Sergej Jamnikar,  
vodja inovacijske dejavnosti
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Savinjsko-šaleška gospodarska 
zbornica (SŠGZ) je na priložnostni 
slovesnosti, s katero je obeležila 40 
let delovanja regionalne gospodarske 
zbornice s sedežem v Velenju, podelila 
priznanja za najboljše inovacije v 
SAŠA regiji za leto 2019. Cilj projek-
ta, ki poteka že 20. leto zapored, je 
uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot 
gibala trajnostnega razvoja gospo-
darstva in pospeševanja podjetništva. 
Premogovnik Velenje je na razpis za 
najboljše inovacije v letu 2019 prijavil 
dve inovaciji ter za obe prejel bronasti 
priznanji na slovesnosti, ki je potekala 
27. maja 2019 v Hotelu Paka v Velenju. 
Družba HTZ je za inovacijo IDAS – 
indikator delovanja analognih senzor-
jev prejela priznanje za prispevek na 
področju inovativnosti.

Inovacije za prihodnost
Nosilci inovacije Premogovnika Velen-
je Uporaba daljinskega zaznavanja 
za monitoring rudniškega površja in 
objektov (Remote sensing mine mo-
nitoring – RSMM) so dr. janez rošer, 
mag. aleš lamot, gril rok in jaka 
Hrast. Obrazložitev projekta: RSMM 
je napreden sistem opazovanja površja 
in objektov na rudniških območjih, 
ki poleg standardnih geodetskih 
tehnik zajema tudi metode daljinskega 
zaznavanja, kot so aerofotogramet-
rija, lasersko skeniranje in radarska 
interferometrija. Omogoča zajem 
velike količine merskih podatkov, ki 
so bistvenega pomena pri spremljanju 
vplivov odkopavanja na površino, iz-
gradnji in monitoringu infrastrukture, 
izdelavi projektne dokumentacije in 
prostorskih modelov. Sistem omogoča 
možnost razširitve uporabe na druga 
rudarska območja in infrastrukturne 
projekte.
Nosilca inovacije Premogovnika 
Velenje reorganizacija in optimiza-
cija jamskega transporta in logis-
tike sta dr. rolando koren in Peter 
britovšek. Obrazložitev projekta: 

Naši inovatorji vnovič nagrajeni
Premogovnik Velenje se je odzval na razpis Gospodarske zbornice Slovenije in Savinjsko-šaleške 
gospodarske zbornice za najboljše inovacije v Savinjsko-šaleški (SAŠA) regiji v letu 2019. Za ino-
vaciji Uporaba daljinskega zaznavanja za monitoring rudniškega površja in objektov ter Reorgani-
zacija in optimizacija jamskega transporta in logistike je prejel bronasti priznanji, družba HTZ pa 
priznanje za prispevek na področju inovativnosti za inovacijo IDAS – indikator delovanja analognih 
senzorjev.

V Premogovniku Velenje je jamski 
transport eden izmed najpomembnej-
ših procesov za pridobivanja premoga. 
Skrbi za prevoz ljudi, dostavo, odstavo 
in prestavilo materiala ter opreme po 
jami. Transport izvajamo z visečimi 
dizel lokomotivami in akumulatorski-
mi talnimi lokomotivami. Poudarek je 
na pravočasnem, zanesljivem in var-

nem transportu opreme ter materiala. 
Z optimizacijo celotnega delovnega 
procesa smo v letu 2018 – kljub 
zmanjšanju števila zaposlenih in po-
daljšanju transportnih poti – dosegli 
kar 9,2-odstotno višjo realizacijo kot 
leto prej. Dodatna vrednost inovacije 
se z ekonomskega stališča kaže tako v 
koristi časa kot tudi prostora.

Nosilci inovacije Premogovnika Velenje Uporaba daljinskega zaznavanja za moni-
toring rudniškega površja in objektov (Remote sensing mine monitoring – RSMM) 
so dr. Janez Rošer, mag. Aleš Lamot, Rok Gril in Jaka Hrast. (foto: GZS SA-ŠA)

Nosilca inovacije Premogovnika Velenje Reorganizacija in optimizacija jamskega 
transporta in logistike sta dr. Rolando Koren in Peter Britovšek. (foto: GZS SA-ŠA)
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Nosilec inovacije HTZ Velenje Idas 
– indikator delovanja analognih sen-
zorjev je branko zajc. Obrazložitev 
projekta: Za preizkušanje analognih 
senzorjev na kombajnu za odkop pre-
moga ESL-300 je bila izdelana merilna 
naprava IDAS, ki omogoča prever-
janje zanesljivosti delovanja senzorjev 
na enostaven način. Tester z LED 
prikazovalnikom prikazuje izhodno 
napetost na senzorju glede na velikost 
merjene veličine (tlak, pretok, nape-
tost). Z uporabo indikatorja se je po-
večala zanesljivost delovanja, skrajšal 
in pocenil se je postopek preizkušanja 
v procesu remontiranja in vzdrževanja 
strojev za pridobivanje premoga. 

Razvijajmo inovacije 
skupaj
V Premogovniku Velenje in HTZ 
Velenje (lani se je pridružila družba 
Sipoteh) sicer že deveto leto zapored 
pripravljamo akcijo Inovator leta, v 
sklopu katere najboljše inovatorje po 
doseženi gospodarski koristi in letos 
prvič tudi po izračunu enkratnih 

Nosilec inovacije HTZ Velenje IDAS – indikator delovanja analognih senzorjev je 
Branko Zajc. (foto: GZS SA-ŠA)

nagrad, promotorje, najboljše orga-
nizacijske enote in najboljša področja 
v preteklem letu počastimo na osred-
njem dogodku. Inovacijski dejavnosti 
namenjamo veliko pozornosti, zato se 
v naši delovni sredini že tradicionalno 

ponašamo s številnimi inovatorji, ki so 
do zdaj prispevali mnogo uporabnih 
idej in izboljšav.
Vsem nagrajencem uredništvo Ru-
darja izreka iskrene čestitke!

Metka Marić

Cesta Simona Blatnika 16, 3320 Velenje

E: studiohtz@rlv.si   T: 080 81 89
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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. 

Stavbno zemljišče na 
lokaciji Lipa – vzhod
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.

Parkirna mesta v objektu 
Razgledi ob Paki
Htz velenje prodaja tri garažna in 
eno zunanje parkirno mesto v objektu 
razgledi ob Paki na Cesti talcev 12 v 
velenju. 
Cena po dogovoru. 

dodatne informacije: 

kontaktna oseba Kristijan Kolenc, 
telefon: 03 899 6183,  
e-pošta: kristijan.kolenc@rlv.si.
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Kaj čaka energetiko v 
Šaleški dolini?
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Poiščimo kompromise in 
sledimo skupnim ciljem 
Uvodoma je prisotne na konferenci 
pozdravil podžupan Mestne občine 
velenje Peter dermol, ki je pou-
daril, da ima konferenca za Šaleško 
dolino zelo velik pomen. »Želimo, 
da poiščemo kompromise in sle-
dimo skupnim ciljem. V Šaleški 
dolini smo ponosni, da z energetsko 
dejavnostjo sobivamo že desetletja 
in smo, žal, za ceno lastnih domov, 
odločilno vplivali na energetsko 
samooskrbo Slovenije. Energetika je 
dodobra spremenila našo dolino, kar 
smo s sinergijo nekako tudi sprejeli. 
Govoriti o prihodnosti energetike v 
Šaleški dolini je nujno potrebno, saj 
moramo kot lokalna skupnost ščititi 
socialno varnost zaposlenih, bdeti 
nad okoljsko odgovornostjo družb, 
hkrati pa spremljati usmerjanje 
izobraževanja mladih za rudarski 
poklic. Ta konferenca je pravšnja, saj 
se v javnosti pojavljajo različna tol-

V Velenju je 5. junija 2019 potekala konferenca pod naslovom »Razmislek o prihodnosti energe-
tike v Šaleški dolini«, ki je pokazala precejšnja razhajanja med rudarsko in energetsko stroko ter 
predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in Direktorata za energijo. Strokovnjaki in predstav-
niki vlade so podali svoje poglede glede prihodnosti delovanja Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) in 
Premogovnika Velenje (PV). Ker so se mnenja med sodelujočimi kar precej razhajala, je nujno čim 
prej doseči soglasje glede predvidenega časa obratovanja Premogovnika in pravočasno pripraviti 
potrebno zakonodajo za njegovo zaprtje.

mačenja, do kdaj bodo rudarji v PV 
izkopavali premog, do kdaj bo TEŠ 
proizvajal električno energijo. Danes 
nihče ne zna z gotovostjo povedati, 
do kdaj bosta delovali ti dve družbi, 
kar pomeni precejšnjo negotovost 
tako za zaposlene, kot tudi za lokalno 
skupnost.« 

Glavni cilji nacionalnega 
energetskega 
podnebnega načrta
V nadaljevanju je mag. silvo škor-
nik, vodja sektorja za oskrbo z 
energijo direktorata za energijo, 
predstavil Nacionalni energetsko 
podnebni načrt. Kot glavne cilje do 
leta 2030 je izpostavil izboljšanje 
energetske učinkovitosti, spremembo 
paradigme, saj z obstoječimi pristopi 
ne bo možno doseči ambicioznih 
energetskih in okoljskih ciljev, ter 
omrežje za distribucijo električne 
energije (hrbtenica bodočega preho-
da v nizkoogljično družbo).

Okoljevarstveni 
vidiki uresničevanja 
energetskega koncepta 
državni sekretar za področje okolja 
na Ministrstvu za okolje in prostor 
mag. Marko Maver je predstavil 
okoljevarstvene vidike uresničevanja 
energetskega koncepta Republike Slo-
venije. Poudaril je, da se je Slovenija 
kot pogodbenica pariškega podneb-
nega sporazuma zavezala k omejitvi 
dviga povprečne globalne tempera-
ture na manj kot dve stopinji Celzija 
do konca stoletja glede na predin-
dustrijsko raven. Načrti so usmerjeni 
v razvoj in vzpostavitev dolgoročne 
podnebne politike ter zagotavljanje 
doslednosti izvajanja te politike.

Uvoz premoga 
ekonomsko trenutno ni 
upravičen in ne predviden
generalni direktor Hse mag. stojan 
nikolić je povedal, da se zavedajo 

foto: arhiv MOV
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nujnosti dolgoročne opustitve rabe 
fosilnih goriv, zato načrtujejo pos-
topno opuščanje rabe premoga ter 
dolgoročni prehod na nizkoogljično 
proizvodnjo. V skladu z njihovimi 
aktualnimi načrti je obratovanje bloka 
5 TEŠ predvideno do leta 2030, bloka 
6 pa do 2054. TEŠ predstavlja ener-
getsko lokacijo, ki bo aktualna tudi 
po koncu proizvodnje premoga v PV 
(plin, sosežig alternativnih goriv in 
podobno). Uvoz premoga za potrebe 
TEŠ trenutno ekonomsko ni upravičen 
in tudi ne predviden.

TEŠ naj obratuje, dokler je 
na voljo velenjski lignit
direktor družbe eles mag. alek-
sander Mervar je predstavil prehod 
v brez/nizkoogljično družbo do leta 
2050. Po deležu brez/nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
Slovenija 25 % nad povprečjem držav 
Evropske unije, prav zaradi tega ni 
priporočljivo hitenje pri uvajanju 
sprememb. Po njegovem mnenju naj 
TEŠ obratuje, dokler je na voljo ve-
lenjski lignit s kvaliteto in količino, ki 
zagotavlja nižje variabilne stroške, kot 
znaša grosistična prodajna cena.

V TEŠ razvijajo projekt 
sosežiga odpadkov
direktor teš Mitja tašler je predsta-
vil proizvodnjo električne in toplot-
ne energije v TEŠ. Poudaril je, da v 
povprečju proizvedejo kar 1/3 električ-
ne energije v Sloveniji, s soproizvodnjo 
proizvedejo pbl. 350 GWh toplotne 
energije za potrebe centralnega 
ogrevanja v dolini in tako pomembno 
prispevajo k čistemu zraku. Zavedajo 
se nujnosti dolgoročne opustitve rabe 
fosilnih goriv, zato že iščejo dolgo-
ročne okoljsko manj obremenjujoče 
projekte. Zelo resno razvijajo projekt 
sosežiga SRF (Solid Recovered Fuel) v 
kotlih TEŠ v deležu do 10 % energijske 
vrednosti primarnega goriva.

Zalog imamo dovolj
generalni direktor Premogovni-
ka velenje mag. ludvik golob je 
izpostavil problematiko, ki zadeva 
količine in kakovost zalog premoga, 
proizvodnjo premoga po različnih 
scenarijih, ki predvidevajo odko-
pavanje do leta 2030, 2040, 2045 in 
2054, investicije, vpliv odkopavanja 
na okolje ter tranzicijo premogovnih 

regij v brezogljično družbo.
»Zaloge premoga, ki so predvidene za 
odkopavanje, so konec lanskega leta 
znašale še več kot 109 mio ton, kar 
pomeni, da imamo trenutno v Pre-
mogovniku še vedno več kot 107 mio 
ton premoga na razpolago in bomo 
odkopne zaloge skladno z dolgoroč-
nimi plani obratovanja bloka TEŠ 6 
predvidoma odkopavali do leta 2054, 
ko je predvideno obratovanje bloka 6.«

Izvajamo monitoringe tal, 
zraka, vod in hrupa
Mag. Golob je povedal tudi, da se v 
Premogovniku zavedamo vplivov na 
okolje, zato jih nenehno spremljamo 
in obvladujemo z monitoringom 
tal, zraka, vod ter hrupa. »V okviru 
monitoringa vplivov odkopavanja 
na površino celotno območje prido-
bivalnega prostora Premogovnika 
Velenje spremljamo z meritvami 
sprememb površja. Napoved premikov 
terena zaradi odkopavanja premoga 
v prihodnosti je izdelana na osnovi 
računalniškega modela za napovedo-
vanje premikov površine kot posledice 
pridobivanja premoga in na podlagi 
stalnih izmer premikov na preučeva-
nem območju. Z namenom preverbe 
vpliva rudarjenja na površino se izdela 
tudi napoved širjenja jezer zaradi od-
kopavanja premoga v prihodnosti.«

Degradirano površje 
sproti saniramo
Začasna rekultivacija omogoča varno 
izvajanje kmetijske in drugih dejav-
nosti znotraj ugrezninskega območja, 
vzdrževanje dovoznih poti na ugre-
zninskem območju, odstranjevanje 
plasti rodovitne zemlje, vzdrževanje 
in nadomeščanje obstoječe komunal-
ne infrastrukture, začasno sanacijo 
razpok, sprotno sanacijo usadov ter 
vzdrževanje zelenih površin in zasadi-
tve. Pogoji za dokončno ureditev bodo 
nastopili po končanem izkopavanju 
premoga. Med Velenjskim in Šoštanj-
skim (Družmirskim) jezerom se izvaja 
gradnja nasipa z materialom iz Termo-
elektrarne Šoštanj.

Vonjave so moteče, niso 
pa nevarne
V Premogovniku smo leta 2015 
ustanovili projektno skupino »Zmanj-
šanje vplivov emisij na okolje iz VP 
Pesje in VP Šoštanj«. V drugi polovici 

leta 2017 smo operativno projektno 
skupino PV razširili še s predstavni-
ki Občine Šoštanj in Mestne občine 
Velenje. Dejstvo je, da neprijetne 
vonjave predvsem povzroča dime-
tilsulfid, katerega človek zazna že pri 
koncentraciji 0,003 PPM. Dimetilsul-
fid je zaznan v koncentracijah, ki niso 
škodljive za zdravje. Tehnična rešitev 
za zmanjševanje vpliva vonjav v okolje 
iz ventilatorske postaje Šoštanj je pri-
ključitev VP Šoštanj na dimnik bloka 
4 TEŠ, ki bo zmanjšala vpliv vonjav v 
okolje za 80 %.

Energetska zakonodaja še 
vedno ni dorečena
Kakšna bo dejanska prihodnost fosil-
nih goriv in koliko časa bodo ta še del 
svetovne energetske oskrbe, sta za zdaj 
še precej odprti vprašanji, saj še vedno 
niso sprejeti strateški dokumenti, ki 
bodo urejali energetsko politiko na 
državni ravni, in tudi še ni dorečena 
zakonodaja na energetskem področju 
na ravni EU. Republika Slovenija se 
je aktivno vključila v procese evrop-
ske platforme premogovnih regij v 
tranziciji in bo tudi na nacionalni 
ravni pripravila potrebne odločitve za 
postopno opustitev rabe premoga za 
proizvodnjo električne energije. 
Ministrstvo za infrastrukturo je obli-
kovalo medresorsko delovno skupino, 
v kateri sodeluje tudi Premogovnik 
Velenje, za pripravo ukrepov prestruk-
turiranja premogovnih regij, ki bo 
koordinirala in usklajevala aktivnosti 
v zvezi s pripravo podlag za sprejem 
regionalne strategije prestrukturiranja 
premogovnih regij in za sprejem naci-
onalne strategije izhoda iz premoga po 
načelu pravične tranzicije. 
Premogovnik Velenje aktivno sodeluje 
tudi pri pripravi Zakona o zapiranju 
Premogovnika, ki določa strategijo de-
lovanja Premogovnika do zapiranja in 
za obdobje zapiranja, ki poteka daljši 
čas, ter določa višino in način zagota-
vljanja sredstev za izvajanje programa 
zapiranja, vključujoč nadomestilo 
za degradacijo prostora in omejeno 
rabo prostora do končnega zaprtja ter 
sredstva za razvojno prestrukturiranje 
celotne Šaleške doline. 

Tadeja Jegrišnik
vir: www.velenje.si
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Letošnji rudarski praznik bomo za-
znamovali v soboto, 29. junija 2019, 
ob 18. uri, ko bo na Mestnem sta-
dionu velenje izveden 59. skok čez 
kožo. Praznik rudarjev se bo začel z 
budnicami Pihalnega orkestra Pre-
mogovnika velenje, ob 17. uri pa se 
bodo uniformirani rudarji zbrali na 
Titovem trgu v središču Velenja, od 
koder bodo ob 17.30 krenili proti 
stadionu.
družabno srečanje zaposlenih v 
družbah skupine Premogovnik 
velenje in upokojencev skupine 
Pv bo po prireditvi na parkirišču 
pod galactico.

V ta namen bodo družbe v skupini 
Premogovnik velenje (PV, HTZ, 
RGP, Sipoteh in PLP) vsakemu za-
poslenemu podarile bon za malico. 
Tega bodo vsi zaposleni (tudi tisti, ki 
so v tem času v bolniškem staležu ali 
na dopustu) prejeli preko svojih vo-
dij. bon bo mogoče porabiti samo 
na družabnem srečanju po skoku 
čez kožo. 
Malico na družabnem srečanju bo 
možno dobiti na podlagi prejetega 
bona ali z gotovinskim plačilom.
Uniformirani rudarji bodo v času 
zbora za parado prejeli tudi bon za 
pijačo, ki ga bodo lahko za pivo 

unovčili na za to predvidenem raz-
delilnem mestu ob stadionu in tudi 
v šotoru na prireditvenem prosto-
ru.
srečanje delovnih jubilantov in ju-
bilantov rudarske reševalne službe 
bo v soboto, 29. junija, z začetkom 
ob 10. uri v Muzeju premogovni-
štva slovenije.
Prav tako v soboto, 29. junija, bo 
ob 15. uri slovesnost ob 20-letnici 
delovanja Muzeja premogovništva 
slovenije.

Prijazno vabljeni!

Obvestilo ob rudarskem prazniku

OBVESTILO O ZAPORI cEST
Odbor za pripravo prireditve Skok čez kožo Premogovnika Velenje sporoča, da bo rudarska parada v soboto, 29. 
junija 2019, ob 17.30 krenila s Titovega trga v Velenju na Mestni stadion. Pot parade bo potekala po Rudarski, 
Prešernovi, Jenkovi, Kidričevi in Koroški cesti do krožišča pri starem kinu, nato po Cesti na jezero do vhoda 
na stadion na severovzhodni strani. Omenjene ceste bodo med parado (do vključno 18. ure) zaprte za promet, 
za nekaj minut pa bo ustavljen tudi promet na vpadnicah na omenjene ceste, in sicer na Tomšičevi, Šercerjevi, 
Kersnikovi in Aškerčevi cesti.

Hvala za razumevanje!
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         V Skupini Premogovnik Velenje za uresničitev svojega poslanstva in načrtov  
         potrebujemo mlade in ustrezno usposobljene sodelavce, zato vabimo, da se prijavite na

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020.

Premogovnik velenje, d. o. o. raven število štipendij
geostrojnik rudar 4 5
geotehnik 5 5
mehatronik operater ali strojni mehanik 4 4
strojni tehnik 5 4
elektrikar 4 2
elektrotehnik 5 1
diplomirani inženir geotehnologije in rudarstva (UN) ali 
magister inženir geotehnologije in rudarstva 6/2 ali 7 2

diplomirani inženir strojništva (UN) ali
magister inženir strojništva 6/2 ali 7 2

diplomirani inženir elektrotehnike (UN) ali
magister inženir elektrotehnike 6/2 ali 7 2

Htz, I. P., d. o. o. raven število štipendij
mehatronik operater ali strojni mehanik 4 2
strojni tehnik 5 2
elektrikar 4 2
elektrotehnik 5 2
diplomirani inženir strojništva (VS ali UN) ali magister inženir strojništva 6/2 ali 7 1
diplomirani inženir elektrotehnike (VS ali UN) ali magister inženir 
elektrotehnike

6/2 ali 7 1

rgP, d. o. o. raven število štipendij
mehanik kmetijskih in delovnih strojev 4 1
gradbeni tehnik 5 1
inženir gradbeništva 6/1 1

sIPoteH, d. o. o. raven število štipendij
strojni tehnik 5 1

rok prijave: za programe srednjega poklicnega in 
srednjega tehničnega izobraževanja do 15. 7. 2019, 
za fakultete do 15. 10. 2019, na naslov: Premogovnik 
Velenje, d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
Prijava naj vsebuje: 
•	 življenjepis ali CV in krajše motivacijsko pismo;
•	 potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2019/20 – v 

programih srednjega poklicnega in srednjega tehničnega 
izobraževanja bodo imeli prednost dijaki višjih letnikov;

•	 zadnje šolsko spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih 
izpitih;

•	 navedbo družbe, v kateri kandidirate za štipendijo.
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in 
dosežke v dosedanjem šolanju, nagnjenja kandidatov za 
izbrani poklic ter druga merila, določena v aktih družbe. 
našim štipendistom nudimo: 
•	 kakovostno praktično usposabljanje;

•	 dodatek za uspešnost pri praktičnem usposabljanju z 
delom;

•	 brezplačen zdravniški pregled, vsa potrebna zaščitna 
sredstva, prehrano med delom, prevoz s pogodbenimi 
avtobusi, sofinanciranje strokovnih ekskurzij;

•	 možnost podaljšanja štipendije v programih PTI;
•	 možnost zaposlitve v povezanih družbah; 
•	 mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih in 

diplomskih/magistrskih nalog.

kandidatom v programih geostrojnik rudar in geoteh-
nik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bomo podelili 
dvakratni znesek osnovne štipendije.

vajeništvo v programu strojni mehanik in elektrikar
V Skupini Premogovnik Velenje bomo omogočili izvajanje 
vajeništva v programu strojni mehanik dvema (2) vajence-
ma in v programu elektrikar dvema (2) vajencema.

SREČNO!
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Rad imam Rdeči križ
8. maja, na rojstni dan ustanovitelja gibanja Henrija Dunanta, praznujemo svetovni dan Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca. S tem dnevom se začne tudi teden Rdečega križa, v katerem območna 
združenja RKS po celi Sloveniji pripravijo številne dogodke, s katerimi želimo širši javnosti pri-
bližati svoje delovanje, opozarjati na pomen prostovoljstva, človekoljubja in partnerstva. Želimo 
navdihniti mlade, da se aktivno vključijo v naše dejavnosti in okrepijo naše prostovoljske vrste.

Kri in krvne skupine
Kri je tekoče tkivo, zgrajeno iz številnih vrst specializira-
nih celic in tekoče medceličnine (krvne plazme). V telesu 
normalnega odraslega človeka je približno 5 do 6 litrov krvi.

Poslanica ob tednu Rdečega križa Slovenije (8.–15. maj)

Svetovni dan Rdečega križa je pri-
ložnost, da se zahvalimo za pogum, 
predanost in dosežke več kot 13 tisoč 
prostovoljk in prostovoljcev ter delav-
cev Rdečega križa Slovenije, ki vsak 
dan v svojem okolju delajo z ljudmi, v 
najhujših trenutkih njihovih življenj – 
revščini, nesrečah in krizah. 
Prvi se odzivajo in tako neprecenljivo 
prispevajo k naši moči in dosegu v 
skupnosti in dajejo najboljše mo-
žnosti naši nevtralni, neodvisni in 
nepristranski humanitarni akciji, da 
doseže tiste, ki najbolj potrebujejo 
pomoč. Zgodbe naših prostovoljcev 
so polne inovacij in izvirnosti. Pred-

vsem pa kažejo, kako si v Rdečem 
križu Slovenije prizadevamo ljudi 
postaviti v središče našega humani-
tarnega delovanja. Ljudje, ki želijo 
ublažiti človeško trpljenje, v svojem 
okolju rešujejo najbolj neukrotljiva 
humanitarna vprašanja, s katerimi se 
danes srečuje naš svet.
Ob svetovnem dnevu Rdečega križa 
in Rdečega polmeseca ter tednu Rde-
čega križa Slovenije, ko praznujemo 
moč in doseg naše globalne mreže ter 
prispevek naših zaposlenih in vseh 
11,7 milijona aktivnih prostovoljcev 
po svetu, se želimo zahvaliti za njiho-
vo delo in prispevek, ki dolgoročno 

krepi našo skupnost.
Letos želimo s poudarjanjem razno-
likosti našega dela in univerzalnosti 
našega pristopa razširiti razumevanje 
javnosti o mednarodnem gibanju 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca 
in s tem o nas samih. Moč svojih 
čustev do naše organizacije in našega 
gibanja po celem svetu izkoriščamo 
za preprosto spodbujanje k razmisle-
ku z vprašanjem: Kaj imate radi pri 
Rdečem križu?

Cvetka Tomin,  
generalna sekretarka RKS,

in Alojz Kovačič, predsednik RKS

Nekaj resnic o krvi

Kri sestavljajo krvne celice (45 %) 
in krvna plazma (55 %).
Rdeče krvne celice ali eritrociti oskrbujejo vse telesne celi-
ce s kisikom. Vsebujejo hemoglobin (rdeče krvno barvilo), 
ki veže kisik, ogljikov dvokis in druge koristne ali škodlji-
ve pline. Slabokrven je človek, ki ima znižano vsebnost 
hemoglobina oz. zmanjšano število eritrocitov. Najnižje 

vrednosti hemoglobina, ko še lahko damo kri, so za moške 
135 g/l in za ženske 125 g/l.
Bele krvne celice ali levkociti igrajo glavno vlogo pri 
obrambi organizma pred okužbami in ustvarjanju odpor-
nosti s pomočjo protiteles.
Krvne ploščice ali trombociti so odgovorni za strjevanje 
krvi skupaj s faktorji strjevanja, ki se nahajajo v plazmi. 
V rani, ki na začetku krvavi, se v nekaj minutah naredi 
strdek in tako zaustavi krvavitev. Pri motnjah strjevanja 
krvi opazimo podaljšano krvavitev.
Plazma vsebuje številne snovi, ki so pomembne za nor-
malno delovanje organizma.
Kri je v stiku z vsemi celicami v telesu, zato nam 
preiskave krvi lahko pokažejo stanje organizma. Z 
njimi ugotavljamo različne bolezni, dedne zasnove ali 
presojamo in napovedujemo dogajanje. V krvi zaznamo 
tudi različne povzročitelje bolezni, ki se pri transfuziji krvi 
lahko prenašajo.
Delovanje krvnih celic in prepletanje ter medsebojno 
sodelovanje s sestavinami plazme je tako kompleksno, da 
še dolgo ne bo mogoče pripraviti umetne krvi. Ravno zato 
je vsaka odvzeta enota krvi izjemno dragocena.
krvna skupina pomeni klasifikacijo krvi na osnovi priso-
tnosti antigenov na površini rdečih krvničk.
Krvne skupine sistema AB0, ki jih je leta 1900 odkril dr. 
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Karel Landsteiner, so bile ključne za razvoj transfuziologije 
in zdravljenja s krvjo na začetku 20. stoletja. Do današnjih 
dni so odkrili več kot 600 različnih krvnih skupin (eritro-
citnih antigenov), ki jih glede na stopnjo molekularne in 
genetske raziskanosti uvrščamo v sisteme, serije in zbirke. 
Kljub številnim novoodkritim krvnim skupinam pa sistem 
AB0 še vedno ostaja klinično najpomembnejši. 
Poleg krvne skupine AB0 pri vsakem krvodajalcu in bol-
niku določimo še krvni skupini RhD (iz sistema Rh) in K 
(KEL 1) iz sistema Kell.

V idealnih okoliščinah bi bolniku transfundirali kri, ki je 
med bolnikom in dajalcem identična v vseh eritrocitnih 
antigenih. Zaradi raznolikosti teh antigenov in s tem mo-
žnih kombinacij se trudimo transfundirati enote krvi, ki 
so najbolj skladne. Skladnost preverjamo za vsako enoto z 
navzkrižnim preizkusom.
Da bi preprečili prenos in škodljivo delovanje nepričako-
vanih eritrocitnih protiteles s plazme dajalca na preje-
mnika, v vseh enotah z indirektnim Coombsovim testom 
iščemo eritrocitna protitelesa. Če jih zaznamo, te enote ne 
uporabimo za transfuzijo.

Pogostost krvnih skupin med 
krvodajalci v Sloveniji po AB0 in RhD

Krvno skupina A ima približno 40 % krvodajalcev , 0 38 
%, B 15 % in krvno skupino AB okoli 7 % krvodajalcev.
RhD pozitivnih je okoli 80 %, RhD negativnih pa le okoli 

20 % krvodajalcev.
Kell pozitivnih je 10 % krvodajalcev.
Kell negatvnih je 90 % krvodajalcev.

Zgradba krvi
Primerjava krvnih celic med seboj; od leve proti desni: eri-
trocit, trombocitin, levkocit
Človeško kri gradijo sestavine:
•	 krvni serum (56 %) (krvna plazma skupaj z 

beljakovino fibrinogenom):
•	 voda (~ 92 %),
•	 beljakovine (albumin, fibrinogen, protitelesa, faktorji 

strjevanja krvi, drugi encimi ...) (6–8 %),
•	 soli (0,8 %),
•	 lipidi (0,6 %),
•	 ogljikovi hidrati, natančneje glukoza (0,1 %),
•	 hormoni,
•	 minerali,
•	 vitamini;

•	 krvne celice (44 %):
•	 rdeče krvničke ali eritrociti,
•	 bele krvničke ali levkociti,
•	 krvne ploščice ali trombociti.

Krvničke z jedri imenujemo tudi krvne celice, krvničke 
brez jeder pa krvna telesca. V tej vlogi pri nekaterih vre-
tenčarjih nastopajo rdeče krvničke. Pri drugih živalih je 
lahko zgradba krvi dokaj drugačna.
Normalna saturacijska krivulja hemoglobina; krivulja se 
pomakne na desno v primeru acidoze, tj. večje količine 
raztopljenega CO2, s tem pa se sprosti več O2, pri alkalozi 
je obratno.
Rdeče krvničke služijo skladiščenju barvila hemoglobina, 
ki omogoča vezavo kisika in njegovo prenašanje v celice. 
Pri živalih, ki se manj gibljejo, so molekule hemoglobina 
razpršene prosto v krvi, saj potrebe po kisiku niso tako 
velike, pri aktivnejših živalih pa bi bila ob hemoglobinu 
v taki obliki kri prežidka, zato bi jo srce težko poganjalo 
po telesu. Iz tega razloga je za nekatere organizme vključi-
tev hemoglobina v eritrocite nujna.
Hemoglobin vretenčarjev veže največ kisika, saj v 100 mL 
krvi nosi 20 mL kisika. Vsak dan prenese hemoglobin 600 
litrov kisika iz pljuč do različnih tkiv.

Damjana Kričej
vir: RKS

Ob 3. juliju – prazniku rudarjev čestitamo 
vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik 
Velenje in vam želimo čim bolj varno ter 

uspešno delo.

Odbor Aktiva Rdečega križa 
Skupine Premogovnik Velenje
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Strokovno izobraževanje 
članov Sveta delavcev

Po zgodnjem prihodu v Ankaran smo 
takoj začeli s strokovnim izobraževanjem. 
Uvodoma nas je nagovoril mag. Rajko 
Bakovnik. Izobraževanje so sestavljale tri 
poglavitne teme: vloga sveta delavcev na 
področju organizacije in kadrov, spremlja-
nje razvojnih in finančnih ciljev družbe ter 
komuniciranje sveta delavcev v podjetju.

Predavali so nam: pravni strokovnjak 
in »coach« najvišjemu vodstvu podjetij, 
docent za področje računovodstva, analiz 
in načrtovanja poslovanja ter magister zna-
nosti s področja delovnopravnih razmerij.

Vsi člani SD HTZ in SD PV smo uspešno 
zaključili dvodnevno strokovno izobra-
ževanje in svoje že pridobljeno znanje še 
nadgradili. Po koncu predavanja je poteka-
la podelitev certifikatov. Vsi udeleženi člani 
sveta delavcev smo  pridobili CERTIFIKAT 
Združenja svetov delavcev Slovenije.

Nataša Žolgar Šmon

Konec meseca maja smo se člani svetov delavcev družb HTZ Premogovnika Velenje udeležili dvodnev-
nega strokovnega izobraževanja v Ankaranu. Cilj izobraževanja je bil povečati strokovnost, učinkovi-
tost, etično ravnanje ter način komuniciranja pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev v podjetju.

Skupaj smo eno, zato 
smo močnejši za jutri

Na svetu si, da gledaš sonce. 
Na svetu si, da greš za soncem. 
Na svetu si, da sam si sonce
 in da s sveta odganjaš – sence.
(Tone Pavček)

Tretji julij je praznik rudarjev 
– praznik vseh zaposlenih v 
Skupini Premogovnik Velenje, 
vseh upokojenih rudarjev ter 
prebivalcev Šaleške doline. Že 
generacije rudarjev pred nami 
so nas učile, kaj je pomembno 
ter kaj pomeni »knapovšči-
na«. Spomnimo se svojih 
pomembnih človeških vrednot 
iz preteklosti ter te prenesi-

mo v sedanjost in še naprej v 
prihodnost. Sledimo svojim 
začrtanim ciljem, ki smo si jih 
zaposleni v družbah Skupine 
Premogovnik Velenje zadali, 
ter jih uresničimo. 
Bodimo takšni, kot so bile 
generacijam rudarjev pred 
nami; spoštujmo naš rudarski 
praznik, udeležimo se ga v čim 
večjem številu ter pospremimo 
rudarje in novince na že 59. 
Skoku čez kožo na mestnem 
stadionu.
Vsem upokojencem ter zapo-
slenim v Skupini Premogovnik 
Velenje iskreno čestitamo ob 
rudarskem prazniku.

Svet delavcev HTZ 
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Upokojeni v obdobju 

od 1. 6. 2018

do 31. 5. 2019

MIRAN POTRČ,
upokojen 8. junija 2018.
Rodil se je 7. 5. 1966 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Jožico, rojeno Grobel-
nik. Oče Jana in Daše.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
rudarski tehnik pri delih kopača v 
jami Pesje. Leta 1992 je napredoval v 
rudarskega nadzornika, kar je delal 
do leta 2015.
Ob upokojitvi je delal kot stikalist v 
obratu Priprave. 
Bil je član SDRES-Sindikata PV, Ak-
tiva Rdečega križa PV in Športnega 
društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 5 let aktivnega dela v Jamski 
reševalni četi in 70-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 
V prostem času je pohodnik, rad 
kolesari, se vozi z motorjem, smuča, 
večkrat se odpravi na kakšen izlet 
ali potovanje. Z veseljem se udeleži 
kakšnega koncerta, si ogleda kome-
dijo, se druži s prijatelji. Za vse to bo 
imel še več časa v pokoju, prav tako 
za ukvarjanje z vnukom in delo okoli 
hiše.
Sodelavcem želi varno delo in srečno 
življenje.
Njegovo življenjsko načelo je: »Užij 
dan in v slogi je moč.«

STANKO SEDOVŠEK,
upokojen 30. junija 2018.
Rodil se je 1. 5. 1968 v Slovenj 
Gradcu. Poročen s Spomenko, rojeno 
Kajić. Oče Nine in Tomaža.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
NK-rudar oz. pomočnik rudarja v 
obratu Zračenje. Po služenju voja-
škega roka je delo v našem kolektivu 
nadaljeval leta 1988.
Ob delu se je leta 1993 izšolal za 
kvalificiranega rudarja, opravil je tudi 
tečaja za reševalca.
Ob upokojitvi je delal kot rudar pri 
sanaciji v obratu Priprave.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 9 let aktivnega dela v Jamski 
reševalni četi in 7-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 
V prostem času sta mu bila od športa 
in rekreacije najbolj pri srcu odbojka 
in nogomet. V pokoju bo imel več 
časa za sprehode v naravi z vnukinjo 
in psičko, urejanje okolice hiše in 
vikenda ob morju.
Kot poseben dogodek, ki ga ne bo 
pozabil, je izpostavil sodelovanje pri 
reševanju sodelavca iz jame, ki se je 
poškodoval ob močnem stebrnem 
udaru.
Sodelavcem želi veliko zdravja, sreče, 
strpnosti in pozitivne energije ter jih 
pozdravlja z rudarskim srečno.
Njegovo življenjsko načelo je: »Če 
imaš družino in zdravje, imaš vse.«

IVAN ZERA,
upokojen 5. julija 2018.
Rodil se je 24. 6. 1967 v Prnjavorju, 
BiH. Poročen s Sladjano, rojeno Mar-
ković. Oče Ivane in Aleksandra.
V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
KV-rudar v obratu Zračenje.
Ob delu je opravil je tečaja za kom-
bajnista, reševalca in strelca v metan-
skih jamah. Ob upokojitvi je delal v 
obratu Priprave.
Bil je član Športnega društva Skupine 
PV.

Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času je rad igral tenis, tudi 
v pokoju bo športno aktiven, čas pa 
mu bo zapolnjevalo tudi delo pri hiši.
Sodelavcem želi čim manj nezgod in 
vsak dan srečno vrnitev z dela domov.
Njegovo življenjsko načelo je: »Dobro 
se z dobrim vrača.«

MARTIN REPNIK,
upokojen 6. julija 2018.
Rodil se je 20. 10. 1966 v Slovenj 
Gradcu, Slovenija. 

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
strojni mehanik v Jamski mehaniza-
ciji.
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1986.
Ob delu je opravil tečaja iz hidravli-
ke in pnevmatike ter napredoval od 
del pri montaži do ključavničarja na 
odkopu.
Ob upokojitvi je delal kot dežurni 
ključavničar na odkopu v Jamski 
strojni službi.
Bil je član Športnega društva Skupi-
ne PV in SPESS-Sindikata PV, tudi 
njegov zaupnik.
Prejel je priznanje za 20, tudi za 25 
let, dela v podjetju, državno gasilsko 
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plamenico II. stopnje, priznanje za 
40 let delovanja v Gasilskem društvu 
Škale, občinsko gasilsko odličje I. sto-
pnje in priznanje Planinskega društva 
Škale za dolgoletno delovanje.
V prostem času je rad igral mali 
nogomet, bil je planinec v Planin-
skem društvu Škale in pohodnik, 
predan član Gasilskega društva Škale, 
z veseljem je tudi gobaril in delal na 
vrtu. Tudi v pokoju bo povsod tako 
aktiven, kot je bil do zdaj, čas pa mu 
bosta zapolnjevala tudi delo na manj-
ši kmetiji in druženje s prijatelji.
Pri njegovem delu se je zgodilo veliko 
zanimivega, tudi zabavnega, izposta-
vil je: »Bili smo mladi in vedno lačni, 
a so nam večkrat podgane pojedle 
malico, sploh če je nismo dobro 
zavili.«
Sodelavcem sporoča: »Pamet v glavo. 
Čuvajte se sami, ker drugi vas ne 
bodo.«
Njegovo življenjsko načelo je: »Vse se 
da, če se le hoče in je volja.«

VEHID OMEROVIĆ,
upokojen 31. julija 2018. 
Rodil se je 23. 12. 1967 v Tuzli, BiH. 
Poročen s Senido, rojeno Delalić. Oče 
Naide in Samre.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
KV-rudar v obratu Izobraževanje. Po 
služenju vojaškega roka leta 1987 je 
delo v našem kolektivu nadaljeval.
Ob upokojitvi je delal kot vodja 
skupine pri izdelavi zračilnega jaška 
NOPII.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju bo skrbel za svojo telesno 
vzdržljivost, gobaril bo in obiskal ra-
zna mesta, za kar do zdaj ni imel časa.
Sodelavcem sporoča: »Pazite drug na 
drugega.«

Njegovo življenjsko načelo je: »Jutri je 
nov dan.«

JOŽE KOLENc,
upokojen 31. julija 2018.
Rodil se je 13. 3. 1965 v Celju. Poro-
čen z Romanco, rojeno Kumer. Oče 
Tjaše in Hane.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
strojni tehnik v takratnem obratu 
Mehanizacija.
Ob delu je opravil tečaje pnevmatike, 
hidravlike, računalništva in tečaj za 
delo z VDL; pri delu je napredoval v 
nadzornika.
Ob upokojitvi je delal kot skrbnik 
osnovnih sredstev v Jamski strojni 
službi.
Bil član Športnega društva Skupine 
PV in Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 35-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času je rad kolesaril, plani-
naril in igral tenis. 
V pokoju bo se bo ukvarjal z vsem, 
kar mu bo všeč, na njegovem sezna-
mu so šport, kultura, druženje, izleti, 
čuvanje vnukov. 
Sodelavcem sporoča: »Srečno pri 
delu!«

DRAGO DOBOČNIK
upokojen 31. julija 2018.
Rodil se je 1. 11. 1961 v Celju. Poro-
čen z Marijo, rojeno Gmajner. 
V podjetju se je zaposlil leta 1978 kot 
NK-delavec v Klasirnici. Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1982.
Ob upokojitvi je delal kot pomožni 
skladiščnik v Logistiki.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV, Aktiva 
delovnih invalidov Skupine PV in 
Aktiva Rdečega križa PV.

Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Že doslej so njegov prosti čas zapol-
njevale športne in družabne aktivno-
sti, razni hobiji; v pokoju se bo veselil 
vseh prijetnih izzivov.
Rad se spominja dela v jami, druženja 
s kameradi, medsebojnega sočutja in 
zaupanja.
Sodelavcem želi veliko uspehov in jih 
pozdravlja z rudarskim »srečno«.
Njegovo življenjsko načelo je: »Bodi 
pošten, uspešen, iskren.«

DARKO KOROTANČNIK,
upokojen 31. julija 2018.
Rodil se je 12. 2. 1964 v Celju. Poro-
čen z Džino, rojeno Pesjak. Oče Roka, 
Mateja in Davida.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
varilec v Strojnem remontu.
Ob delu je napredoval, delal kot stroj-
ni ključavničar in opravljal interven-
cijska dela v jami, pri tem delu se je 
tudi upokojil.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in inovativnost.
Kot upokojenec bo opravljal razna 
dela pri hiši, kuhal, varoval vnuke in 
potoval.
Sodelavcem sporoča, da se je rad 
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družil z njimi. Želi jim še veliko de-
lovnih uspehov in zadovoljnih dni.

TONE ŽUŽEK,
upokojen 5. septembra 2018.
Rodil se je 8. 1. 1969 v Slovenj 
Gradcu. Poročen z Brigito, rojeno 
Timpran. Oče Gregorja, Aleša in 
Samante.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
NK-delavec v Gradbeni dejavnosti. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1989.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja, pri delu je napredoval, delal 
je kot skupinovodja pri intervenciji 
v Zračenju, pri tem delu se je tudi 
upokojil.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času mu je bilo vedno pri 
srcu ustvarjanje iz lesa, od športnih 
dejavnosti pa smučanje in kolesarje-
nje. V pokoju si bo poleg tega krajšal 
dneve z delom pri hiši in pohodni-
štvom.
Na delovna leta ima veliko spominov, 
tudi takšnih na posebne dogodke, 
tako se še posebej spominja gašenja 
jamskih požarov, kar je vsakokrat 
zahtevalo drugačen pristop.
Sodelavcem sporoča: »Pazite nase, naj 
bo varen vsak vaš korak – srečno!«
Njegovo življenjsko načelo je: »Živi 
danes, jutri bo mogoče prepozno.«

BRANKO KOČEVAR,
upokojen 31. oktobra 2018.
Rodil se je 11. 12. 1962 v Celju. 
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
strojni tehnik pri vzdrževanju prido-
bivalnih strojev v jami.
Ob delu je opravil tečaje hidravlike, 
varilstva, pletenja vrvi in pridobil cer-
tifikat za delo s pridobivalnimi stroji.
Ob upokojitvi je delal kot ključav-

ničar intervencijskih del v obratu 
Remont in vzdrževanje.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Prosti čas si je zapolnjeval z igranjem 
malega nogometa, kmetovanjem in 
gobarstvom. Vsemu temu bo v poko-
ju dodal še krajše izlete. 
V spominu na delovna leta mu bo 
ostalo veliko timskega dela, sodelova-
nja med sodelavci.

DRAGO LOVAŠIČ,
upokojen 31. oktobra 2018.
Rodil se je 18. 1. 1967 v Celju. Poro-
čen z Romano, rojeno Gačnik. Oče 
Suzane.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
NK-delavec v obratu Jamska meha-
nizacija.
Po služenju vojaščine je delo nadalje-
val leta 1987.
Ob upokojitvi je delal kot oskrbnik 
in čistilec odvoza premoga v OUTN 
HTZ.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času je rad kegljal in se 
ukvarjal z ribolovom. Tudi v pokoju 
bo ribič, poleg tega bo več časa name-
nil sprehodom in obiskom nogome-
tnih tekem.

Sodelavcem želi: »Delajte varno in 
previdno!«

MOMIR NEDIĆ,
upokojen 26. decembra 2018.
Rodil se je 12. 1. 1967 v Maglaju, BiH. 
Poročen z Jasminko, rojeno Glamuzi-
na. Oče Zorana in Nine.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 
kot KV-rudar v obratu Preloge. Po 
služenju vojaščine je delo nadaljeval 
leta 1989.
Ob upokojitvi je delal kot odgovorni 
rudar na odkopu v Proizvodnji.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času je rad igral nogo-
met, z rekreacijo bo nadaljeval tudi v 
pokoju.
Sodelavcem želi, naj delajo po pameti 
in ohranijo zdravje.
Njegovo načelo je: »Zdravje, samo 
zdravje!«

BRANKO RAMŠAK,
upokojen 26. decembra 2018.
Rodil se je 15. 3. 1963 v Celju. Poro-
čen z Romano, rojeno Poličnik. Oče 
Gregorja in Adama.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot elektrotehnik v takratnem obratu 
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Mehanizacija.
Z delom v našem kolektivu je po od-
služenem vojaškem roku nadaljeval 
leta 1984.
Ob delu je opravil tečaj tehnike  
ex-zaščite v rudarstvu, pri delu je 
napredoval v nadzornika.
Ob upokojitvi je delal kot nadzornik 
elektrodel v OUTN HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 2-krat darovano kri oziro-
ma krvodajalstvo.
V prostem času je rad kolesaril, smu-
čal, plaval, planinaril. Tudi kultura in 
društveno dogajanje sta mu bila blizu, 
sodeloval je pri društvih Koleda in 
Oglar.
V pokoju bo nadaljeval z rekreacijo 
in plesom, sicer pa bo vrtnaril in se 
ukvarjal s sadjarstvom.
Zadovoljen je, ker pri delu ni doživel 
večjih poškodb.
Sodelavcem sporoča: »Uživajte v 
življenju, saj je kratko, bodite čim bolj 
sproščeni, kreativni, zabavni. Vaše 
delo naj poteka brez poškodb.«
Njegovo načelo je: »Bodi, kar si, dru-
gih je že preveč.«

MIHAEL REPONJ,
upokojen 26. decembra 2018.
Rodil se je 7. 3. 1968 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Vesno, rojeno Pušnik. 
Oče Jaka in Eve.

Zaposlil se je leta 1984 kot NK-dela-
vec v takratnem Sipaku, ki je bil del 
SOZD REK Franc Leskošek Luka, 
kjer je delal kot skladiščnik. Leta 1987 
se je zaposlil na odkopu v jami Pesje, 
kjer je delo nadaljeval leta 1989, po 
služenju vojaškega roka.
Pri delu si je pridobil izobrazbo kvali-
ficiranega rudarja.
Ob upokojitvi je delal kot strojevodja 

VDL v Jamskem transportu.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času je rad smučal, plaval, 
kolesaril, obiskoval kino in se udeležil 
kakšnega kulturnega dogodka. V po-
koju bo z vsem tem nadaljeval, skrbel 
bo za družino, dom in zdravje, užival 
bo na vožnjah z motorjem.
Med dogodki, ki jih ne bo pozabil, 
je izpostavil prevzem ključa nove 
VDL-lokomotive iz rok takratnega 
direktorja Premogovnika.
Sodelavcem sporoča: »Lepo je bilo 
preživeti del življenja z vami. Ostanite 
dobro. Srečno!«
Njegovo življenjsko načelo je: »Živi in 
pusti živeti!«

BOJAN ZALJUBERŠEK,
upokojen 26. decembra 2018.
Rodil se je 21. 2. 1965 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Martino, rojeno Tajnik. 
Oče Anje in Tadeja. 

V podjetju se je zaposlil leta 1983, 
in sicer kot strojni tehnik v Jamski 
mehanizaciji, najprej pri zunanjih 
strojnih delih, potem v jami. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1985, v jami 
kot ključavničar, strojni vzdrževalec.
Ob upokojitvi je delal kot ključavni-
čar v jami, v OUTN HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 30-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času je rad igral nogomet 
in planinaril. Planinec bo tudi v po-
koju, a večino časa mu bo zapolnjeva-
lo delo na manjši kmetiji, pri vsem pa 
bo kar najbolj užival.

Sodelavcem želi obilo zdravja.
Njegovo načelo je: »Ne obupaj!«

MILAN ŽIŽEK,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 15. 5. 1963 na Ptuju. Po-
ročen s Heleno, rojeno Založnik. Oče 
Igorja, Tomaža in Maje. 

V podjetju se je zaposlil leta 1981, z 
izobrazbo elektrikar energetik je začel 
delati v Elektro delavnici. Po služe-
nju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1983. Ob 
delu je opravil tečaj tehnike ex-zaščite 
v rudarstvu in izpit za upravljanje z 
viličarjem.
Ob upokojitvi je delal kot elektrikar v 
jami, v Elektro delu OUTN HTZ.
Bil je član in zaupnik SPESS-Sindika-
ta PV. 
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se je ukvarjal 
s karatejem in bil je trener v 
Smučarsko-skakalnem klubu 
Velenje. V pokoju bo s trenerstvom 
nadaljeval, bo aktiven rekreativec in 
ukvarjal se bo z vrtičkarstvom. 
Sodelavcem želi veliko sreče v oseb-
nem življenju in pri delu ter dobro 
medsebojne odnose.
Njegovo življenjsko načelo je: 
»Pokončno naprej!«

MILAN TRATNIK,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 24. 4. 1964 v Celju. Poro-
čen z Darjo, rojeno Podlipnik. Oče 
Sare.
Zaposlil se je leta 1982 kot strojni 
ključavničar v Klasirnici. Po služenju 
vojaščine je leta 1984 delo v podjetju 
nadaljeval.
Ob delu je opravil tečaje za signali-
sta, črpalničarja in za upravljanje z 
viličarjem. 
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Ob upokojitvi je delal kot dežurni 
ključavničar glavnega izvoza Pesje, 
Strojni del OUTN HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Njegova konjička sta nogomet in 
zbiranje starih predmetov, v pokoju 
bo temu dodal še drugo rekreacijo in 
pohodništvo. 
Poudaril je, da je pri svojem delu 
doživel veliko smešnih in zanimivih 
dogodkov. Najbolj ga je presunil 
tragični dogodek na koti –161 ob 
smrti sodelavca. Sodelavcem želi, 
da stopijo skupaj, se povežejo, saj se 
bodo le tako lahko uspešno borili za 
svoje pravice.
Njegovo življenjsko načelo je: »Imejte 
se radi, življenje je prekratko.«

DRAGO SEVŠEK,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 5. 7. 1968 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Darijo, rojeno Klemen-
čič. Oče Adrijane in Mateja.

V podjetju se je kot PK-rudar zaposlil 
leta 1985. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
leta 1988.
Ob delu je pridobil izobrazbo KV-
-rudarja.

Ob upokojitvi je delal kot stikalist na 
obratu Priprave.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in darovano kri oziroma 
krvodajalstvo. 
V prostem času je počel vse mogoče, 
od rekreacije mu je bila še najbližje 
hoja, v pokoju ji bo dodal še kolesar-
stvo in vrtičkarstvo.
Sodelavcem želi, da na prvo mesto 
postavijo sebe in varnost pri delu. 
Čim hitreje naj jim mine čas do 
upokojitve.
Njegovo življenjsko načelo je: 
»Zdravje in razumevanje!«

FUAD SINANOVIĆ,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 7. 4. 1964 v Tuzli, BiH. 
Poročen z Nihado, rojeno Agić. Oče 
Mirze in Melise.
V podjetju se je z izobrazbo KV-

-natakarja zaposlil leta 1984, najprej 
v Zunanji dejavnosti, kasneje pri 
strojniških delih v jami, v obratu 
Transport. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
leta 1986.
Ob delu je pridobil izobrazbo KV-
-rudarja.
Ob upokojitvi je delal kot strojevodja 
VDL v Jamskem transportu.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
Njegovi konjički so bili mali nogo-
met, kolesarjenje, pohodi v naravi, 
ohranil jih bo tudi v pokoju. 
Nikoli ne bo pozabil izbruha plina 
v jami, ko sta preminula njegova 
sodelavca.
Sodelavcem želi veliko zdravja, delo 
naj bo brez nezgod in uspešno. Kliče 
jim: »Srečno, rudarji!«

BRANKO RAMŠAK,
upokojen 1. januarja 2019.

Rodil se je 13. 7. 1967 v Celju. Po-
ročen s Tatjano, rojeno Škoflek. Oče 
Gašperja in Patricije.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
PK-lesar v Zunanji dejavnosti.
Po služenju vojaščine se je leta 1987 
vrnil na delo v Zunanjo dejavnost, 
leta 1988 pa je začel delati pri odkopu 
premoga v jami Preloge.
Ob upokojitvi je delal kot stikalist 
pri drobilcu na odkopu v Rudarskem 
delu OUTN HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV, Aktiva 
Rdečega križa PV in Aktiva delovnih 
invalidov Skupine PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 50-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo. 
V prostem času je kolesaril in bil član 
navijaške skupine Šaleški graščaki, 
rad je tudi vrtnaril in urejal okolico 
vikenda. V pokoju bo dal prednost 
pohodništvu, vrtnarjenju in še naprej 
bo obiskoval rokometne tekme.
Za vedno mu je ostala v spominu 
delovna nesreča v jami, v kateri je 
izgubil dva kamerada.
Sodelavcem želi varnost pri delu in 
veliko zdravja, kot je posebej pou-
daril, je to najbolj pomembno. Kliče 
jim: »Srečno!«
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne 
hiti, da ne boš prehiten.«

SREČKO PRITRŽNIK,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 20. 1. 1967 v Slovenj 
Gradcu. Poročen s Simono, rojeno 
Žveplan. Oče Dominika in Nejca.
V podjetju se je zaposlil leta 1987 z 
izobrazbo rudarskega tehnika, najprej 
pri delu rudarja na odkopu v jami 
Preloge. Po služenju vojaščine se je 
leta 1989 vrnil na delo v jamo.
Leta 1991 je opravil izpit za rudar-
skega nadzornika, potem je delo 
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nadaljeval kot rudarski nadzornik na 
odkopu in pri rudarskem vzdrževa-
nju. Pri tem delu se je tudi upokojil.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, tudi 
njegov poverjenik, bil je tudi član 
Sveta delavcev PV in Športnega dru-
štva Skupine PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 14 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi.
V prostem času je kolesaril, tekal, bil 
pohodnik, planinaril, ukvarjal se je s 
sadjarstvom in rad je obiskal kakšno 
kulturno prireditev.
V pokoju bo več časa namenil druži-
ni, prijateljem, rekreiral se bo, urejal 
okolico doma, skrbel za sadno drevje 
in vrt. 
Sodelavcem sporoča, da so bistveni 
dobri medsebojni odnosi, medse-
bojna pomoč, trud in napredek v 
podjetju, sicer pa naj na prvo mesto 
postavijo skrb za zdravje in varnost.
Njegovo življenjsko načelo je: »Nikar 
od življenja ne pričakuj preveč, da 
ti ne odvzame tega, kar je človeku 
najpomembnejše.«

RADKO POLAK,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 8. 6. 1965 v Celju. Poročen 
z Urško, rojeno Reberšak. Oče Jana.
V podjetju se je z izobrazbo rudar-
skega tehnika zaposlil leta 1986 pri 
kopaških delih v Jami Pesje. Leta 1991 
je začel delati kot rudarski nadzornik 
v jami.
Ob upokojitvi je delal kot nadzornik 
pri Zračenju.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se je ukvarjal z 
aikidom in kolesarjenjem, rad je 
obiskoval kino, gledališče, koncerte, 
sejme, njegovi konjički pa so bili šah, 
računalništvo, tehnika, predvsem 

avtomobili. Tudi v pokoju bo vsemu 
temu namenil nekaj časa, dodal bo še 
pohode in se še bolj posvetil urejanju 
okolice hiše.
Med njegovimi delovnimi spomini 
še posebej izstopa tisti na požar v 
Muzeju premogovništva Slovenije in 
z njim povezani obhodi in kontrole 
po saniranju požara.
Vodjem sporoča, naj odgovorna dela 
zaupajo sposobnim ljudem, sodelav-
cem pa želi, da pazijo nase. Kliče jim: 
»Srečno!«
Njegovo življenjsko načelo je: »Bodi 
to, kar si.«

DRAGO IRŠIĆ,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 23. 2. 1961 v Celju. Poro-
čen z Jožico, rojeno Praunseis. Oče 
Petre in Alenke.

V podjetju se je z izobrazbo elek-
trotehnika zaposlil leta 1979 kot 
elektrikar v Elektro remontu – jama. 
Po služenju vojaščine se je leta 1982 
vrnil na delo v jamo.
Ob delu je opravil tečaje tehnike 
ex-zaščite v rudarstvu, za delo z 
Wordom, usposabljanje za projekt 
20-ključev, strokovni izpit za nadzor-
nika. 
Ob upokojitvi je delal kot elektrikar 

remonta v Elektro delavnici Remonta 
in vzdrževanja.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 25-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V pokoju bo največ časa namenil 
svojim štirim vnukom.
Sodelavcem kliče: »Vse naj!«

ANTON GUČEK,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 5. 6. 1959 v Celju. Poročen 
z Vesno, rojeno Kovše. Oče Jana.

V podjetju se je zaposlil leta 1980 kot 
elektrotehnik v takratnem TOZD 
Mehanizacija.
Po služenju vojaščine je leta 1982 
nadaljeval delo v podjetju.
Opravil je več tečajev tehnike pro-
tieksplozijske zaščite v rudarstvu, 
nemščine, računalništva.
Pri delu je napredoval in opravljal 
dela nadzornika in vodje vzdrževanja, 
tehnologa in projektanta elektro del.
Ob upokojitvi je bil zaposlen kot 
strokovni sodelavec v Elektro-strojni 
pripravi dela HTZ.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in inovativnost.
V prostem času se je ukvarjal s plava-
njem, kolesarjenjem, tenisom, vse to 
bo nadaljeval tudi v pokoju in dodal 
še namizni tenis.
Sodelavcem sporoča: »Užival sem v 
vaši družbi.«
Njegovo življenjsko načelo je: »Nobe-
na noga ni tako majhna, da za seboj 
ne bi pustila odtisa.«

JOŽE ČAS,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 18. 3. 1967 v Plešivcu pri 
Velenju. Poročen z Leopoldino, roje-
no Hriberšek. Oče Jureta in Karmen.
V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
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PK-rudar pri Izobraževanju. Po slu-
ženju vojaščine je leta 1987 nadaljeval 
delo v podjetju.
Ob upokojitvi je delal kot strežnik 
glavnega odvoza v Rudarskem delu 
OUTN HTZ.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 100-krat darovano kri ozi-
roma krvodajalstvo.
V prostem času se je rekreiral, 
predvsem je bil pohodnik. Bil je član 
Rdečega križa, turističnega, planin-
skega in gobarskega društva.

SENAD ALIĆ,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 26. 8. 1966 v Tuzli (BiH). 
Poročen z Vesno, rojeno Mišič. Oče 
Jasmine.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
strojni mehanik pri strojni montaži v 
jami Škale.
Opravil je tečaja hidravlike in pnev-
matike.
Ob upokojitvi je delal kot dežurni 
ključavničar v Jamski strojni službi.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
Prosti čas si je zapolnjeval z igranjem 
košarke, namiznega tenisa, nogometa 
in z ribolovom, temu bo v pokoju 
dodal še potovanja.

Sodelavcem želi, da jim delo do upo-
kojitve mine brez stresa in nezgod.

ANTON KOTNIK,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 9. 6. 1961 v Slovenj 
Gradcu. Poročen z Gabrijelo, rojeno 
Kumer. Oče Maruše in Aleša.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 
kot univerzitetni diplomirani inženir 
elektrotehnike v Elektro-strojnem 
sektorju.
Ob upokojitvi je delal kot vodja 
OTPEN.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in inovativnost.
V prostem času je deloval v gasilskem 
in strelskem društvu. 
Kot upokojenec bo kolesaril in se 
pogosto odpravil na pohode. 
V spominu mu je ostalo veliko zani-
mivih dogodkov. 
Sodelavcem želi srečno in uspešno 
delo brez nezgod.

MARJAN HRIBERŠEK,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 20. 11. 1966 na Kozjaku 
pri Slovenj Gradcu. Poročen s Slavico, 
rojeno Jelen. Oče Maje, Vesne in 
Anje.
V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot strojni mehanik v Strojni službi 
– jama.
Po služenju vojaščine se je leta 1986 
vrnil na delo v podjetje.
Ob delu se je izšolal za strojnega 
tehnika, opravil je tečaja hidravlike in 
pnevmatike in napredoval v strojnega 
nadzornika.
Ob upokojitvi je delal kot strojni nad-
zornik v Jamski strojni službi.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. 
V prostem času je kolesaril in bil 

pohodnik.
V pokoju bo več časa namenil družini 
in urejanju doma, še bolj pa se bo 
posvetil tudi pohodništvu in kolesar-
jenju.
Sodelavcem želi veliko zdravja, uspe-
ha in sreče pri delu.

RAJKO PIRNAT,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 23. 7. 1959 v Celju. Poročen. 

V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva v Klasirnici.
Po služenju vojaščine se je leta 1986 
vrnil na delo v podjetje.
Ob upokojitvi je delal kot samostojni 
strokovni sodelavec v Elektro-strojni 
pripravi dela HTZ.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 22 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi, inovativnost in 
priznanje Ministrstva za gospodar-
stvo Republike Slovenije za energet-
skega menedžerja večjega podjetja 
leta 2011.
Prosti čas si je rad zapolnjeval z igra-
njem košarke in šaha ter z vrtnarje-
njem in gobarjenjem.
V pokoju se veseli izletov in potovanj 
z ženo, druženj z otroki in vnuki.
Pri delu je doživel veliko zanimivih 
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dogodkov.
Sodelavcem sporoča: »Dejanja govo-
rijo, izkušnja pa je najboljši učitelj!«

BOGDAN MAKOVŠEK,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 28. 7. 1962 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Ivico, rojeno Mlinšek. 
Oče Nataše in Barbare.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 
kot diplomirani inženir rudarstva v 
Študijskem oddelku.
Med delom je opravil magisterij, 
strokovni izpit za tehničnega vodjo 
metanskih jam, samostojnega projek-
tanta in revidenta, strokovni izpit iz 
VZD, pridobil si je pedagoško-andra-
goško izobrazbo in opravil strokovni 
izpit za predavatelja.
Pri delu je napredoval in opravljal 
dela pomočnika vodje in tehničnega 
vodje jame Škale, vodje in tehničnega 
vodje centralnega dela jame Preloge 
in Jamskih gradenj, vodje in tehnič-
nega vodje jame Škale in jame Pesje, 
vodje in tehničnega vodje Praktične-
ga izobraževanja, vodje in tehničnega 
vodje Priprav, bil je odgovorni vodja 
projekta, vodja Službe za varnost in 
zdravje pri delu, vodja Proizvodnega 
področja in glavni tehnični vodja 
Premogovnika ter vodja Rudarske 
reševalne službe PV. 
Ob upokojitvi je bil zaposlen kot vod-
ja proizvodnega področja in glavni 
tehnični vodja Premogovnika ter 
vodja Rudarske reševalne službe PV.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Jamske 
reševalne čete.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 5, 10, 15, 20 in 30 let ak-
tivnega dela v Jamski reševalni četi, 
bronasti, srebrni in zlati znak Civilne 
zaščite.
Prosti čas so mu zapolnjevali druži-

na, atletika – je mednarodni atletski 
sodnik –, pohodništvo, športna 
hoja in spremljanje večine športnih 
dogodkov.
Z vsem tem se bo ukvarjal tudi v 
pokoju.
Pri delu je doživel veliko prijetnih 
trenutkov in uspehov, žal pa tudi 
nekaj izrednih in nepredvidenih 
dogodkov.
Sodelavcem želi predvsem varno in 
uspešno delo s čim manj nepredvide-
nih oz. izrednih dogodkov.
Njegovo življenjsko načelo je: »Kjer 
je volja, je tudi pot. Z delom se vse 
doseže.«

PETAR JOSIĆ,
upokojen 1. januaja 2019.
Rodil se je 28. 6. 1965 v Tuzli, BiH. 
Poročen z Ljerko, rojeno Špiljak. Oče 
Ognjena in Nine.

V podjetju se je z izobrazbo kvalifici-
ranega keramika zaposlil leta 1984 v 
obratu Gradbena dejavnost. 
Po služenju vojaščine je leta 1988 delo 
nadaljeval v jami, v obratu Jamske 
gradnje.
Ob delu se je izšolal za kvalificira-
nega rudarja. Od leta 2007 je delal 
v Pripravah kot urejevalec jamskih 
prostorov.
Ob upokojitvi je delal kot strežnik 
mehanizacije v obratu OUTN HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 50-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V pokoju se bo ukvarjal s športom in 
pohodništvom.
Vsem sodelavcem želi varno in uspe-
šno delo.

BRANKO SMAGAJ,
upokojen 26. februarja 2019.

Rodil se je 27. 12. 1958 v Celju. 
Poročen z Magdo, rojeno Hribar. Oče 
Jureta in Luka.
V podjetju se je zaposlil leta 1978 kot 
elektrikar pri remontu v takratnem 
TOZD Mehanizacija.
Opravil je več tečajev tehnike ex-za-
ščite v rudarstvu, tečaj računalništva 
in mentorski izpit.
Ob upokojitvi je delal kot vodja sku-
pine zunanjih elektrikarjev v OUTN 
HTZ – Elektro del.
Bil je član delavskega sveta, njegov 
podpredsednik za nekdanji TOZD 
Mehanizacija, bil je član Sveta de-
lavcev PV, SPESS-Sindikata PV, tudi 
njegov zaupnik, predsednik sindikata 
HTZ in podpredsednik SPESS, član 
Športnega društva Skupine PV, Ak-
tiva Rdečega križa PV in nekdaj tudi 
predsednik mladinske organizacije v 
Mehanizaciji in RLV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 60-krat darovano kri oziro-
ma za krvodajalstvo in inovativnost. 
V prostem času se je ukvarjal z roko-
metom, bil je član več športnih dru-
štev, čas pa je našel tudi za rekreacijo 
in sprehode.
V pokoju se bo rekreiral v naravi.
Sodelavcem sporoča: »Začnite dan z 
nasmehom in dobro voljo.« 
Njegovo življenjsko načelo je: »Za 
prijatelje si je treba čas vzeti!«

TOMAŽ PLAZNIK,
upokojen 28. marca 2019.
Rodil se je 25. 11. 1967 v Slovenj 
Gradcu. Poročen z Martino, rojeno 
Drev. Oče Primoža, Polone in Pije.
V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
lesar v lesnem obratu. Po služenju 
vojaščine je delo v našem kolektivu 
nadaljeval leta 1987.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja.
Ob upokojitvi je delal kot kvalificirani 
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rudar v obratu Zračenje.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Sveta 
delavcev PV, Športnega društva Sku-
pine PV in Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 60-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 
V prostem času je rad kolesaril, bil 
je tudi pohodnik in prepeval je v 
pevskem zboru. V pokoju bo imel več 
časa delovanje v cerkvenem pevskem 
zboru, kolesarjenje in pohodništvo, 
bo pa tudi vrtnaril in pomagal star-
šem.
Sodelavcem želi veliko zdravja, varno 
delo – da bi se vsak dan zdravi vračali 
k svojim družinam in prijateljem.
Njegovo življenjsko načelo je: »Kjer je 
volja, tam je pot.«

SERGEJ PALIR, 
upokojen 3. aprila 2019.
Rodil se je 14. 8. 1976 v Celju. Poro-
čen z Anico, rojeno Žnofl. Oče Ane 
Marije.

V podjetju se je zaposlil leta 1994 kot 
kvalificirani rudar pri vzdrževanju 
jamskih prostorov. Po služenju voja-
škega roka je delo v našem kolektivu 
nadaljeval leta 1996.
Ob upokojitvi je delal kot kopalničar 
v obratu Pralnice in kopalnice HTZ.

Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
SDRES-Sindikata PV ter Športnega 
društva Skupine PV. 
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. 
V prostem času je plaval, kolesaril, 
balinal, igral odbojko in rad je tudi 
potoval.
V pokoju bo največ časa posvetil 
izboljšanju svojega zdravja, spet si želi 
kolesariti in obiskati vse kraje, ki jih 
še ni videl. 
Na delo mu je v spominu najbolj ostal 
dogodek, ko je čelo tako stisnilo, da 
so se morali plaziti čez drobilec.
Sodelavcem sporoča: »Srečno, nikoli 
vas ne bom pozabil.«
Njegovo življenjsko načelo je: »Druži-
na in prijatelji – to je vse.«

JANKO KRENKER, 
upokojen 8. aprila 2019.
Rodil se je 14. 3. 1959 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Božo, rojeno Jovan. 
Oče Maje in Mateja.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 z 
izobrazbo prodajalca kot vodja skla-
dišča v Mehanizaciji. 
Ob delu se je izšolal za komercialista.
Ob upokojitvi je delal kot komerci-
alist v Komercialni in investicijski 
službi.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, tudi 
sindikalni poverjenik.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. 
V prostem času je rad kolesaril, bil 
je tudi pohodnik, njegov konjiček je 
izdelovanje drobnih izdelkov iz lesa. 
Je član Športnega društva Straža in 
Društva vinogradnikov Šmartno ob 
Paki.
V pokoju bo aktivno skrbel za svoje 
zdravje, vzdrževal bo dobre odnose s 
prijatelji, sosedi, znanci in posvetil se 
bo družini in domu.

Sodelavcem želi, da se medsebojno 
spoštujejo ter delo opravljajo vestno 
in srčno.
Njegovo življenjsko načelo je: »Bodi 
vesten in pošten, takšen si povsod 
zaželen.«

EGON FEcE,
upokojen 30. aprila 2019.
Rodil se je 24. 5. 1966 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Brigito, rojeno Meža. 
Oče Nine in Luka.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
strojni tehnik v Jamski mehanizaciji. 
Ob delu je opravil tečaje hidravli-
ke, računalništva, varstva okolja, 
protieksplozijske zaščite, seminarje za 
nadzorno-tehnični osebje; napredo-
val je od ključavničarja do dežurnega 
ključavničarja in potem obratnega 
tehnika.
Ob upokojitvi je delal kot obratni teh-
nik v Jamski strojni službi.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV, Aktiva 
delovnih invalidov Skupine PV in 
Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in inovativnost.
Že doslej so njegov prosti čas zapol-
njevale številne športne in družabne 
aktivnosti; rad igra namizni tenis, 
kolesari in je pohodnik, je član Gasil-
skega društva Škale, rad zapoje s ko-
ledniki ob praznovanju treh kraljev, 
njegov konjiček je tudi reja drobnice.
V pokoju bo nadaljeval z urejanjem 
manjše kmetije na Kozjanskem, dru-
žil se bo z najbližjimi in sorodniki, 
skrbel bo za vnuke, še naprej bo imel 
veliko prijateljev.
Spominja se, kako je v prvem letu 
službe, ko so se morali zaradi razstre-
ljevanja premestiti v drug kanal, ostal 
brez boljše polovice malice – salame, 
ostala sta mu samo kruh in čebula.



29

UPOKOJILI SO SEUPOKOJILI SO SE

Sodelavcem želi medsebojno spo-
štovanje, tovarištvo ter naj pazijo na 
svoje zdravje in tudi na elektro-stroj-
no opremo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Tudi 
če je plan A brezhiben, imej še vedno 
plan B.«

DAMIJAN BLAŽIĆ,
upokojen 30. aprila 2019.
Rodil se je 31. 7. 1967 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Zdenko, rojeno Raščan. 
Oče Nine in Teje.

V podjetju se je zaposlil leta 1988 kot 
rudarski tehnik v jami, v podjetju pa 
je delal že nekaj let prej med šolanjem 
in v počitniškem času.
Ob delu je opravil tečaj za geovrtalca 
in več seminarjev za nadzorno-teh-
nično osebje, napredoval je v nadzor-
nika vrtanja.
Ob upokojitvi je delal kot nadzornik 
vrtanja pri Jamskem vrtanju.
Bil je član Športnega društva Skupine 
PV in Društva inženirjev in tehnikov 
Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času je bil vedno aktiven, 
pri športu sta mu bila blizu strelstvo 
in smučanje, pri kulturi Harmonikar-
ski orkester Premogovnika Velenje, 
je tudi član Lovske družine Škale in 
Strelskega društva Dolič. Med njego-
vimi konjički, ki ga bodo spremljali 
tudi v pokoju, so še lov, motocikli-
zem, glasba, pikado in še kaj se bo 
našlo.
Na celo delovno dobo ima lepe 
spomine.
Sodelavcem želi: »Vse, kar počnete, 
delajte z glavo!«
Njegovo življenjsko načelo je: »Uživaj 
življenje na polno.«

OTMAR FIJAVŽ,
upokojen 1. januarja 2019.
Rodil se je 3. 2. 1962 v Celju. Poročen 
z Jelko, rojeno Bačovnik. Oče Neli, 
Urbana, Lovra in Andraža.

V podjetju se je kot strojni tehnik 
zaposlil leta 1984, v takratnem obratu 
REK-ESO.
Ob delu se je izšolal za inženirja 
rudarstva in geotehnologije.
Ob upokojitvi je delal kot vodja 
geotehničnega laboratorija v Premo-
govniku Velenje.
Bil je član Sveta delavcev, Športnega 
društva Skupine PV in Društva inže-
nirjev in tehnikov Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za inovativnost.
V prostem času rad kolesari, smuča 
in planinari, rad prebere tudi kakšno 
knjigo. Je tudi član Planinskega dru-
štva Škale-Hrastovec in sabljaškega 
kluba Rudolf Cvetko.
V pokoju se bo polega navedenega 
ukvarjal tudi z vrtičkanjem.
Sodelavcem želi, da bi delo opravljali 
dobro in predvsem varno ter da bi se 
mu kmalu zdravi pridružili tudi sami.
Njegovo življenjsko načelo je: »Domi-
šljija je pomembnejša od znanja. Zna-
nje ima svoje meje, domišljija pač ne.«

HAJRUDIN HODŽIĆ,
upokojen 31. julija 2018.
Rodil se je 5. 5. 1968 v Srebreniku v 
Bosni in Hercegovini. Poročen s Sabi-
no, rojeno Jusufović. Oče Amile.
V podjetju se je zaposlil leta 1985, 
kot PK rudar v obratu Izobraževanje. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1988.
Ob delu se je izšolal za KV rudarja, 
opravil pa je tudi tečaj za kombajnista.
Ob upokojitvi je delal v obratu 
Proizvodnja, kot odgovorni rudar na 
odkopu.

Bil je član sindikata SPESS-PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času rad rekreativno 
kolesari.
Sodelavcem želi varno delo, brez 
nezgod.

VITO JELEN,
upokojen 31. decembra 2018.
Rodil se je 7. 6. 1961 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Ireno, rojeno Hohkraut. 
Oče Žige in Jane.
V podjetju se je zaposlil leta 1985, 
kot strojni tehnik v takratnem obratu 

Mehanizacija, kjer je bil vzdrževalec 
na odkopih.
Ob delu je opravil tečaje hidravlike, 
pnevmatike računalništva ter vzdrže-
vanja in upravljanja talnih in visečih 
dizel lokomotiv.
Ob upokojitvi je delal kot strojni teh-
nolog v Oddelku tehnološke priprave 
strojnih naprav.
Bil je član sindikata SPESS-PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju se bo ukvarjal s športom in 
rekreacijo.
Sodelavcem želi varno in uspešno 
delo.
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MATJAŽ KOŽELJ,
upokojen 31. januarja 2019.
Rodil se je 30. 4. 1963 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Ewo, rojeno Cymer. 
Oče Matije in Jureta.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 
kot univerzitetni diplomirani inženir 
rudarstva na obratu Priprave.
Ob delu se je izšolal za magistra 
rudarstva, opravil pa je tudi repu-
bliški strokovni izpit po Zakonu o 
rudarstvu, republiški strokovni izpit 
po Zakonu o graditvi objektov ter 
republiški strokovni izpit po Zakonu 
o varnosti in zdravju pri delu.
Leta 1990 je napredoval v pomočnika 
tehničnega vodje obrata, od leta 1993 
do 2006 je bil jamomerec raziskova-
lec, leta 2006 je postal vodja jamo-
merstva, leta 2008 vodja jamomer-
stva in geodezije ter tehnični vodja 
pridobivalnega prostora, od leta 2011 
do 2014 je bil vodja Priprave dela, leta 
2014 je za krajši čas postal vodja Proi-
zvodnega področja in glavni tehnični 
vodja, saj je bil istega leta imenovan 
za vodjo Službe VZD, kar je opravljal 
do upokojitve.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 5 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi ter priznanje za 
inovacijsko delo.
V prostem času se ukvarja s pohodni-
štvom, strelstvom, kolesarjenjem in 
smučanjem. Rad obiskuje gledališča 
in glasbene prireditve, aktiven pa je 
tudi v Težkoatletskem klubu Velenje, 
Strelskem društvu Mrož Velenje in 
Kinološkem društvu Velenje. Njegov 
velik konjiček je tudi urejanje okolice 
domače hiše.
V pokoju se bo ukvarjal predvsem z 
rekreacijo, s kinološko dejavnostjo in 
z urejanjem okolice hiše.
Pri svojem delu je doživel ogromno 

lepih, nekaj pa je bilo tudi manj lepih 
trenutkov, a se skuša spominjati le 
lepih trenutkov in dobrih sodelavcev.
Nekdanjim kameradom sporoča, da 
naj imajo do svojih sodelavcev in 
podjetja vselej spoštljiv odnos, saj 
bodo le tako lahko uresničili svoje 
želje in dosegali svoje cilje.
Njegovo življenjsko načelo je: »Do 
drugih imej takšen odnos, kot si želiš, 
da bi ga imeli drugi do tebe.«

DARKO KRALJ,
upokojen 30. junija 2018.
Rodil se je 24. 12. 1964 v Slovenj 
Gradcu. Poročen s Suzano, rojeno 
Lukman. Oče Jureta, Urške, Blaža, 
Aljaža in Domna Darka.
V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
nekvalificirani delavec v takratnem 
TOZD-u Izobraževanje. Ob delu se 
je izšolal za kvalificiranega rudarja, 
opravil pa je tudi tečaj za inštruktorja 
pripravništva in nadzorniški tečaj.  
Ob upokojitvi je bil nadzornik na 
odpraševanju in urejanju jamskih 
prostorov.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 15 let aktivnega dela v 

Jamski reševalni četi ter priznanje 
za 100-krat darovano kri oziroma 
krvodajalstvo.
V prostem času zelo rad teka in ko-
lesari, njegovi konjički pa so urejanje 
okolice hiše in hoja v hribe.
V pokoju se bo ukvarjal predvsem s 
športom in rekreacijo ter urejanjem 
okolice hiše, veliko časa pa bo preži-
vel tudi z vnuki.
Pri svojem delu je doživel ogromno 
zanimivih dogodkov, ki bodo za 
vedno ostali v lepem spominu.
Nekdanjim sodelavcem sporoča, da 
naj bodo pošteni, varnost pri delu pa 
naj bo vedno na prvem mestu.
Njegovo življenjsko načelo je: 
»Vredno se je boriti in slediti svojim 
sanjam. Never give up!«

SREČNO!
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»Srečno naš je pozdrav in za 
rudarje bo vedno takšen ostal«
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Spoštovani sodelavci, spoštovane sodelavke,

Premogovnik Velenje že več kot 140 let svojo uspešno 
zgodbo gradi na temeljih tradicije in lastnega znanja, 
z najboljšo tehnološko opremo ter s pripadnostjo za-
poslenih, ki so vrhunsko usposobljeni za opravljanje 
svojega dela. Čaka nas obdobje težkih in zahtevnih od-
ločitev, vendar verjamem, da znamo in hočemo delati 
ter tako dokazati, da so naši dosežki ekonomsko in so-
cialno upravičeni.
Zdajšnje razmere v energetiki so zelo nenaklonjene 
pridobivanju elektrike iz fosilnih goriv. Za nami so leta 
odrekanj, prilagajanj in usklajevanj, zato si želim, da 
najdemo pravo pot do lepše prihodnosti, predvsem pa 
veliko modrosti pri odločanju za nadaljnje korake.
Pred nami je 3. julij, naš dan, dan rudarjev, dan »kna-
pov«. V spomin in opomin na tiste daljne dni leta 1934, 
ko so zasavski rudarji z gladovno stavko opozarjali na 

svoje pravice. Pravice, ki so si jih morali priboriti. Po-
klic rudarja je povezan z bogato tradicijo, del katere je 
tudi naš stanovski praznik 3. julij. V znak spoštovanja 
do tradicije tudi tokrat pridite in se udeležite srečanja 
ob rudarskem prazniku, ko bomo na Mestnem stadionu 
Velenje v rudarski stan sprejeli že 59. generacijo mladih 
rudarjev. 
»Že mnogo let se s soda skače, pri nas v Velenju pač 
ne gre drugače. SREČNO naš je pozdrav in za rudarje 
vedno bo takšen ostal«.
V imenu Sveta delavcev Premogovnika Velenje vsem 
zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje, jubilan-
tom, upokojencem in seveda tudi novincem čestitam 
ob 3. juliju – rudarskem prazniku.

Danilo Rednjak,
predsednik Sveta delavcev PV

Čestitamo ob 3. juliju – 
rudarskem prazniku!
Spoštovani sodelavke in sodelavci, pred nami je 3. julij, 
naš dan, dan rudarjev, ki ga poleg rudarjev praznujemo 
tudi vsi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje. 
Med nami je kar nekaj sodelavcev, ki so se ali se bodo 
v kratkem upokojili. Ob tej priložnosti se jim zahvalju-
jem za njihov trud, za neizbrisen pečat, ki so ga pustili v 
podjetju, in jim vse dobro želim tudi v pokoju. 
Z veseljem tudi letos izrekam dobrodošlico precejšnje-
mu številu novih sodelavcev, predvsem jim želim varno 
delo in dobro počutje v našem kolektivu. Vljudno va-
bljeni na vsakoletno srečanje ob rudarskem prazniku, 
ko bomo na Mestnem stadionu Velenje v rudarski stan 
sprejeli že 59. generacijo mladih rudarjev. 

Na delovno pot jih pospremimo s spoštovanjem in tra-
dicijo, da se bodo po nas zgledovali in ohranili za naš 
poklic še vedno veljavna načela pripadnosti, požrtvo-
valnosti, tovarištva in nesebične pomoči. 
V imenu SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje vsem 
zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje, še posebej 
jubilantom, upokojencem in seveda tudi novincem, če-
stitam ob 3. juliju – rudarskem prazniku.
Srečno! 

Simon Lamot, 
predsednik SPESS-Sindikata PV

»Že mnogo let se s soda skače, pri nas v Velenju pač ne gre drugače.«
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»Največja nagrada za človekov 
trud ni tisto, kar bo zanj dobil, 

temveč tisto, kar bo postal.«

Spoštovani članice in člani 
Društva inženirjev in tehni-
kov Skupine Premogovnik 
Velenje, ob prazniku rudarjev 

Vam iskreno čestitamo.

Naj vas v prihodnost vodita 
inovativno razmišljanje in do-
mišljija, saj sta velikokrat po-

membnejša od znanja.

Upravni odbor DIT

POSLANIcA OB 3. JULIJU, 
RUDARSKEM PRAZNIKU
zanesljiv, neustrašen tovariš, solidaren, trezne preso-
je, predan in zvest. Te lastnosti so bile več kot dve stole-
tji sinonim za rudarja. Odlike knapov, ki jih tudi razlike 
v narodnostih niso zrahljale, ostajajo bolj ali manj tudi 
danes enake.

rudar je človek, ki koplje rudo ali upravlja temu na-
menjene stroje. Poklic je splošno priznan kot eden naj-
nevarnejših in najbolj tveganih, še posebej v državah v 
razvoju.

Težko in trdo delo, ki ga opravljamo in nosi visoko sto-
pnjo tveganja, zasluži posebno priznanje in globoko 
spoštovanje.

Zato izrekam iskreno spoštovanje vam, dragi upokojen-
ci, ki ste si v preteklosti služili kruh pod debelo plastjo 
zemlje, čeprav zamazani s sajami, premogovim prahom 
in odišavljeni s plini, pa vendarle ponosni na svoje delo, 
in ste se vedno z veseljem vračali na površje, na svetlo-
bo, na svež in čist zrak, med svoje najdražje in prijatelje 
ter z dvignjeno glavo pričali o dostojanstvu, predanosti 
in zvestobi svojemu poklicu. 

Prav tako cenjeno spoštovanje vsem aktivnim rudarjem 
širom Slovenije, delavcem in vsem ljudem, ki še danes 
vsak dan služite svoj vsakdanji kruh, za svoje družine, 
otroke in nenazadnje zase. Spoštovanje tudi vam.

Mesec julij nam daje obilo sadja na površju zemlje, to-
ploto in sonce, ki nam vsem pomenijo predvsem življe-
nje. Daje pa nam tudi nove moči, potrebne za obstoj na-
šega garaškega, a vendarle spoštovanega poklica. Nove 
moči v obliki novih, mladih in predvsem znanja ter dela 
željnih bodočih sodelavcev, ki se nam pridružijo ob 
našem prazniku in kasneje pri delu v temnih globinah 
našega podjetja. Tudi vam, mladi prijatelji in prihajajoči 
sodelavci, izrekamo spoštovanje.

Predvsem pa čutimo spoštovanje do vas, vseh delavk in 
delavcev v Skupini Premogovnik Velenje, ki prispeva-
te najmanj tretjino svojega življenja, da lahko v celotni 
državi žanjejo sadove vašega dela v obliki energije, sve-
tlobe in toplote. 

Vsem skupaj izrekamo iskrene čestitke ob 3. juliju, pra-
zniku rudarjev. Želimo vam zdravje, varnost, zadovolj-
stvo, medsebojno razumevanje, vsekakor pa tudi uspeha 
pri vaših vsakodnevnih naporih ob vašem delu – pred-
vsem pa vam želimo srečne vrnitve med svoje domače. 

SREČNO!
Izvršilni odbor sindikalne podružnice 

SDRES v Skupini Premogovnik Velenje 

Društvo inženirjev in tehnikov  
Skupine Premogovnik Velenje

SREČNO! 
Preprosta, a hkrati tako močna beseda.

Beseda, ki ima v Šaleški dolini posebno mesto.
Izraža ponos, pripadnost, solidarnost in nesebično pomoč.

Rudarji najbolje veste, koliko znoja je bilo prelitega, koliko neskončnih 
ur dela je bilo potrebnih za to, da premog že 144 let prihaja na svetlo 

in daje energijo vsem nam. Globoko pod zemeljskim površjem rudarji 
zaradi narave dela postanete enaki. 

Zanesete se na svoje kamerade, tako kot se na svoje zanesemo mi.
Humanost, požrtvovalnost, pomoč, prijateljstvo, pogum – vse to so 

besede in dejanja, ki povezujejo tako rudarje kot gasilce.
Oboji smo Ljudje z veliko začetnico. Ljudje, ki premikamo meje in pre-
magujemo ovire. Zavedamo se, da življenje ni narejeno iz želja, temveč 

iz dejanj vsakogar izmed nas.

Iskreno vam čestitamo ob prazniku rudarjev –
z rudarskim sreČno in gasilskim na PoMoČ!

Članice in člani PIGD PV
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Bogdan Lutar
»Bodi to, kar si, in pomagaj, če le lahko.«
Bogdan Lutar se je po uspešno končani rudarski šoli v Premogovniku Velenje zaposlil pred 
petnajstimi leti. Zaposlen je v jami, na obratu Priprave, kjer je skupinovodja pripravske številke 9. 
Vedno je dobre volje in poln optimizma, opisali pa bi ga lahko tudi kot družabnega, kolegialnega 
in zelo delavnega. V njegovih žilah vseskozi teče kri ponosnega rudarja, saj je na Premogovnik 
Velenje in na svoje sodelavce izjemno ponosen. Ponosen je tudi nase in na svoje dosežke, po 
svojih zmožnostih pa z veseljem pomaga tudi drugim. Na prvo mesto vedno postavi svojo družino, 
partnerko Martino ter sinova Alexa in Marka, ki mu med vsemi pomenijo največ.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Obujanje spominov je zame vedno 
zanimivo. Še najbolj zabavno je obuja-
nje v družbi in s tistimi, ki jih že nekaj 
časa nisi srečal, včasih pa jih sproži 
čisto nepričakovan pripetljaj. Težko 
izberem enega, ki bi bil poseben. Pred 
kratkim, ko smo zaradi prenove stano-
vanja pospravljali stvari, sem podoži-
vel del veselja iz otroštva – našel sem 
namreč avto na baterije, ki sem ga do-
bil za darilo iz Kanade. Z navdušenjem 
sem ga spravil v pogon. Prav zabavno 
je bilo, da sta bila pri tem navdušena 
tudi sinova, le da nisem popolnoma 
prepričan, ali nad avtomobilčkom ali 
nad tem, kako sem hodil za avtom, ki 
je priključen na kabel.

 kakšen učenec ste bili?

Šolo sem dojemal predvsem kot dru-
žabno okolje. S sošolci sem se dobro 
razumel. S šolo in šolskimi obveznost-
mi nikoli nisem imel večjih težav. 
Glede uspeha sem bil vedno nekje v 
zlati sredini. Nič ne bi imel proti, če bi 
s poukom začeli kakšno uro kasneje. 
Na urniku bi lahko bila dodatna ura 
telovadbe, daljši odmori, v razredu pa 
več sošolk. Skratka, šola je bila super, 
šolski zvonec zadnje ure pa še bolj.

 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?

Stavek »Ko bom velik, bom …« sem 
v vsakem obdobju otroštva zaključil 
drugače. Spomnim se, da me je med 
drugim navdihnil poklic vojaškega 

pilota, saj sem občudoval »obvladova-
nje neba«. Še danes ne vem, ali je bilo 
to zaradi filma Top Gun ali zaradi tega, 
ker so se mi zdeli piloti »težki frajerji«.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku 
Velenje kot skupinovodja na obratu 
Priprave.
 kako bi predstavili svoje podjetje 
v nekaj stavkih? 
Premogovnik Velenje je sodobno 
podjetje z dolgoletno tradicijo, ki je iz 
daljne preteklosti vseskozi črpalo in 
ustvarjalo za prihodnost tako podjetja 
kot tudi zaposlenih ter okolja, v kate-
rem deluje. Kljub drugačnim časom 
se s stabilno prihodnostjo spogleduje 
tudi danes. Naš premogovnik ima 

foto: Mrki
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Nekaj posnetkov iz družinskega albuma

razvito svojo lastno in patentirano 
odkopno metodo, ki je poznana mar-
sikje po svetu. Kljub napornemu delu, 
ki poteka globoko pod zemljo, je v 
Premogovniku Velenje zgledno poskr-
bljeno za humano delo in predvsem 
za varnost zaposlenih, kar je zagotovo 
velika prednost.
 na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo?
Včasih so misli zaposlene s čisto 
vsakdanjimi stvarmi ali dogodki, ki 
so se zgodili čez dan. Občasno pa tudi 
s kakšno službeno problematiko in 
mislijo na to, kakšen bo nov delovni 
dan, predvsem pa, ali se bom srečno 
vrnil domov. Kadar nam le čas dopu-
šča, se s sodelavci dobimo na kavi in 
debatiramo o raznih zadevah, saj s tem 
ohranjamo tovarištvo in druženje, ki je 
med knapi že tradicionalno.
 na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Seveda so to moji sodelavci, še posebej 
moja skupina, s katero se dobro 
razumem. Z njimi preživim velik del 
dneva, zato sta zaupanje med sode-
lavci in kolegialnost zame izjemnega 
pomena.
 kaj najraje počnete v prostem 
času? 
Prosti čas se v sicer neenakovrednem 
deležu deli na »čas za družino« in »čas 
zase«. Kadar imam prosti čas resnično 
le zase, ga rad izkoristim za ribarjenje 
s prijatelji. Včasih grem na kakšen 
pohod, za sprostitev tudi na bazen in 
v savno, v zimskem času pa bordam. 
Rad preživim dan v naravi in dobri 
družbi.
 kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni?
Družina in prijatelji.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na sliki je moja družina, partnerka 
Martina ter sinova Alex in Mark.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolni-
le sanje?
Najraje nekje ob morju, predvsem 
zato, ker zelo rad plavam, z morjem 
pa so – vsaj zame – vedno povezani 
prijetni spomini. Kljub temu mi je 
Velenje tudi zelo pri srcu, saj je to 
mesto mojega odraščanja, v njem sem 
preživel otroštvo, mladost, si ustvaril 
družino. Menim, da ni tako pomemb-
no, kje živiš, temveč s kom.

 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?

Najraje obiščem kino ali stand up na-
stop, od športnih aktivnosti pa najraje 
izberem bazen.

 katere so vaše tri dobre lastnosti?

Najbrž se lahko vsak pogleda v ogle-
dalo in vidi to, kar želi. Vprašati pa se 
je treba, kako nas vidijo drugi? Moji 
prijatelji zame velikokrat rečejo, da 
sem družaben, delaven in kolegialen – 
in jaz se z njimi kar strinjam.

 kaj bi spremenili pri sebi?

Vedno si želimo biti boljši – in to 

na vseh področjih. Želja biti boljši 
je gonilo napredka in sprememb, je 
motivacija, ki te žene naprej. Zavedam 
pa se, da zgolj želja ni dovolj. Za spre-
membe je potrebna aktivnost. Nekate-
re zastavljene cilje dosežemo, nekatere 
celo presežemo. So pa tudi neuspehi, 
ki so sestavni del našega življenja in 
so izkušnja ter priložnost za ponovni 
premislek. Predvsem je pomembno, 
da se sprememb ne bojimo.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
Bodi to, kar si, in pomagaj, če le lahko.

Slobodan Mrkonjić
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Družba RGP je pristopila k 
sanaciji mostu Starše

To seveda ni prvi most, s sanacijo 
katerega se soočamo v naši družbi. V 
preteklih letih smo tako izvedli že sa-
nacijo mostu na velenjski promenadi, 
na novo smo zgradili 200 metrov dolg 
most v sklopu izgradnje HE Brežice, v 
prvih mesecih letošnjega leta pa smo 
zaključili zahtevno sanacijo mostu 
Markovci.
Most Starše je bil zgrajen v okviru 
izgradnje elektrarne SD1 v Zlatoličju 
v sredini 60. let prejšnjega stoletja. 
Nahaja se na lokalni cesti med nase-
ljema Starše in Prepolje in premošča 

V letu 2018 je družba RGP postala infrastrukturno podjetje skupine HSE. Tako so v lastniško 
strukturo družbe poleg Premogovnika Velenje vstopile še Dravske elektrarne Maribor, 
Termoelektrarna Šoštanj in Soške elektrarne Nova Gorica. Skladno s poslovno politiko celotne 
skupine HSE zdaj v družbi RGP opravljamo sanacijska in vzdrževalna dela za celotno skupino. 
Gradbena dela na mostu Starše je projekt, ki smo ga začeli izvajati maja letos.

dovodni kanal elektrarne Zlatoličje. 
Celotna širina mostu je skoraj 8, 
širina vozišča pa znaša 6 metrov. 
Most ima tri polja z razponi med 
osmi odpora 20,68 metra. Skupna 
dolžina mostu vključno z dolžinama 
paralelnih kril znaša nekaj več kot 68 
metrov.
Celoten most je v zelo slabem stanju. 
Bistvene poškodbe na objektu so 
naslednje:
•	 vozišče, hodniki, robni venci, dila-

tacije, izlivniki in ograje so močni 
poškodovani,

•	 skozi premostitveno konstrukcijo 
mestoma zamaka (voziščna plošča 
je brez hidroizolacije),

•	 oprema objekta je v slabem do 
kritičnem stanju (ležišča, dilataci-
je, ograje, izlivniki),

•	 opazne so razjede in luščenje beto-
na na mestih zamakanja,

•	 zaradi neustreznega odvodnjava-
nja ceste so poleg mostu zamočeni 
in poškodovani tudi krilni zidovi.

Zaradi vsega tega sta se občina Starše 
in družba DEM odločili za financira-
nje sanacije tega objekta.  

foto: Janij Oblak
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Glede na stanje smo oz. bomo 
pristopili k naslednjim sanacijskim 
ukrepom:
•	 po pripravljalnih delih (vzposta-

vitev in zavarovanje gradbišča) 
smo z objekta odstranili ograjo in 
vzpenjalne lestve. Jeklene kon-
strukcije smo odstranili z reza-
njem. Odstranitev asfalta izvajamo 
s frezanjem; 

•	 sledila bo sanacija kablov za pred-
napenjanje; 

•	 odstranili bomo zaledno steno in 
krila opornika do temeljev;

•	 pripravili bomo začasno konstruk-
cijo, kamor se odložijo nosilci;

•	 izdelali bomo odprtine v prekladni 
konstrukciji, ki služijo za armira-
nje in

•	 betoniranje prečnika; 
•	 pristopili bomo k zahtevni sanaciji 

stebrov na poškodovanih mestih 
pod in nad vodo; 

•	 izdelali bomo odprtine v prekladni 
konstrukciji za armiranje in beto-
niranje prečnika;

•	 sanirali bomo kabelske glave 
nosilcev; 

•	 postavili bomo začasne odre pod 
nosilci, pripravili spodnje površine 

nosilcev za lepljenje karbonskih 
lamel in nanos mrežaste tkanine;

•	 izvedli bomo betoniranje nove 
voziščne plošče; 

•	 pripravili bomo temelje za izdelavo 
novih zalednih sten in kril opor-
nika in 

•	 izdelali bomo novo hidroizolacije, 
montirali opremo in izvedli novo 
prevleko asfalta.

Dela bomo izvedli do novembra tega 
leta, ko bomo most tudi odprli za 
promet.

Kot infrastrukturno podjetje skupine 
HSE trenutno izvajamo več kot tride-
set zahtevnih projektov, kar pomeni 
za našo družbo izredno dinamiko 
del – sanacija mostu Starše je le eden 
izmed teh izzivov. Pred nami so tudi 
že novi večji projekti pri izgradnji 
tretje razvojne osi in na železniški 
progi Zidani most–Rimske Toplice, 
na katerih bo družba RGP prisotna s 
svojim znanjem in resursi.

mag. Marko Ranzinger,  
vodja Operative

foto: Janij Oblak

foto: Janij Oblak
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40 let Rudarskega okteta
Na zadnji dan v mesecu maju, ki je že dišal po poletju, je Rudarski oktet Velenje obeležil 40 let 
uspešnega delovanja. Obletnico je zaznamoval s slavnostnim koncertom v polnem hramu kultu-
re, ki je bil skoraj premajhen za vse ljubitelje umetnosti in vsega lepega, kar ljudje doživljamo ob 
njihovih pesmih.

TRETJI POLČAS

Rudarski oktet Velenje je bil ustano-
vljen leta 1979 na pobudo ota gra-
dišnika, s katerim se je skozi hudo-
mušni dialog s še enim ustanovnim 
članom Francem bahčičem koncert 
tudi začel. Številno občinstvo je poleg 
njiju z gromkim aplavzom pozdravilo 
še dva prvotna člana: jožeta oberča 
in Franca Martinška.

Poseben odnos do 
rudarske tradicije
Rudarski oktet je bil ustanovljen z 
namenom negovanja lepe slovenske 
pesmi, predvsem rudarske, med ka-
terimi imata himna »Stan rudarski« 
in »So knapje skup zbrani« posebno 
mesto. Do rudarstva in rudarske tra-
dicije je imel vedno – in tako je tudi 
danes – poseben odnos in tega so 

foto: Hans

Rudarski oktet Velenje je bil, na pobudo Ota Gradišnika (v sredini), ustanovljen 
leta 1979. Ob njem je Franc Bahčič, ki je bil prav tako eden od ustanovnih članov 
okteta. (foto: Hans)
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Prvi umetniški vodja okteta je bil 
ludvik glavnik, šest let kasneje 
ga je nadomestil Ciril vertačnik. 
danica Pirečnik je bila njihova 
pevovodja kar 18 let, od leta 2017 
pa je njihov umetniški vodja 
Matjaž kač (na sliki desno).

negovale vse generacije okteta. Pra-
znika rudarjev in drugih, za podjetje 
pomembnih dogodkov, si brez njih 
skorajda ni moč zamisliti.

Med petimi najboljšimi 
okteti v Sloveniji
»S tako visokim jubilejem se lahko 
pohvali le malo glasbenih zasedb, a 
oktet je obstal in se nadgrajeval,« je 
publiko nagovoril predsednik ru-
darskega okteta Ivan Pohorec. »Ko-
liko truda, vaj in usklajevanj je bilo 
potrebnih, da lahko po toliko letih 
stojite tukaj in nas navdušujete, si ne 
znamo niti predstavljati. Zaradi tega 
sem še toliko bolj ponosen na dejstvo, 
da se oktet po zadnji območni reviji 
odraslih pevskih zborov uvršča na 
državno raven in po oceni stroke 
sodi med pet najboljših oktetov v 
sloveniji.« To javno priznanje s strani 
predsednika okteta je med občin-
stvom poželo bučen aplavz.

Najlepše jim je, ko pojejo 
med prijatelji
Zaradi prehojene poti in dosežkov 
si je oktet postopoma uveljavil ugled 
doma in tudi v tujini. Letos jeseni 

Zdajšnji člani Rudarskega okteta Velenje so: Boštjan Oštir in Marko Ranzinger prvi tenor, Samo Frankovič in Marko Krenker 
drugi tenor, Simon Klinc in Marko Meža bariton ter Domen Frankovič in Branko Klinc bas. (foto: Hans)

jih čakata gostovanji na Češkem in 
Slovaškem. Njegova programska 
zasnova odraža široko poustvarjalno 
usmerjenost, ki sega od slovenske 
ljudske pesmi do sodobnega pro-
grama danes živečih skladateljev. 
Odlikuje jih odlično pevsko znanje, 
predvsem pa sproščen pevski duh: 
o sebi pravijo, da jim je najlepše, ko 
pojejo »med prijatelji« in tako so se 
v velenjskem domu kulture resnično 
počutili kot doma.

Ime Premogovnika ste 
ponesli v svet
»Le kdo bi si pred štirimi desetletji, 
ko je Rudarski oktet prvič javno 
nastopil ob koncu vaje jamskim re-
ševalcem, mislil, da bomo praznovali 

njegovo 40-letnico tako zelo uspe-
šnega delovanja,« je pevce in udele-
žence koncerta nagovoril generalni 
direktor Premogovnika velenje 
mag. ludvik golob. »Ne samo, da 
ste pustili globoko sled v umetniškem 
ustvarjanju, ampak ste ime Premo-
govnika Velenje ponesli v svet.«

Rudarski srečno za mesto 
večno
V štirih desetletjih je v oktetu zapelo 
več kot 40 pevcev. »Nekateri – tudi 
nekdanji člani – ste danes z nami in 
vesel sem tega. Izjemna volja, preda-
nost in stalno poglabljanje znanja so 
tisti temelji, na katerih ste gradili tako 
pevci kot pevovodje.« 
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Oktet je v času svojega delova-
nja izdal kaseto »Okteti rudar-
jem« (1990) in zgoščenke »So 
knapje skup zbrani« (1999), 
»Tema luč in pesem« (2004), 
»Velenje, srečno!« (2009) ter 
»Sanje so večne« (2019), ki je 
izšla v jubilejnem letu.

Zbrane sta pozdravila tudi predsednik Rudarskega okteta Ivan Pohorec in 
generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. (foto: Hans)

Člani Rudarskega okteta so iz rok Tatjane Vidmar, samostojne svetovalke Ob-
močne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Velenje, prejeli Gallusova 
priznanja in značke za leta aktivnega prepevanja. (foto: Hans)

Sliko iz lesa, na kateri so imena ustanovnih in zdajšnjih članov, je izdelal Oto Gra-
dišnik. Ob tej slavnostni priložnosti pa jo je podaril zdajšnjim članom. (foto: Hans)

TRETJI POLČAS

Članom in njihovim privržencem je 
generalni direktor zaželel, da bomo 
še velikokrat »knapje skup zbrani na 
vaših čudovitih nastopih. Rudarski 
srečno za mesto večno naj z domačega 
odra in tudi drugih prizorišč zadoni še 
mnogokrat, tudi na prihodnjih jubilej-
nih koncertih.«

Gallusova priznanja in 
značke 
Ker so pevci Rudarskega okteta že vr-
sto let aktivni na področju ljubiteljske 
glasbene dejavnosti, so iz rok tatjane 
vidmar, samostojne svetovalke 
območne izpostave javnega sklada 
za kulturne dejavnosti velenje, prejeli 
Gallusova priznanja in značke za leta 
aktivnega prepevanja. 

Pesmi, ki sežejo do srca in 
duše
Večer je minil v znamenju odlično 
odpetih in interpretiranih slovenskih 
narodnih, tujih in za nameček še 
dalmatinskih pesmi, ki so priklicale 
skomine vsem, ki se nadejamo dolgega 
vročega poletja. Fantje so v nekaterih 
pesmih prikazali tudi svoje igralske 
veščine, s katerimi so nas navdušili 
in nasmejali. Kot pika na i pa je iz 
ubranih grl zadonela najlepša rudarska 
pesem, ki je nastala pod peresom zdaj 
že nekdanjega člana Franca žerdo-
nerja Pet nas je bilo, ob kateri se je 
orosilo marsikatero oko.

Odri se menjavajo, 
Rudarski oktet ostaja
In naj zaključim z mislijo, s katero je 
svoj govor povzel predsednik okteta 
Ivan Pohorec: »Svojo zgodbo že štiri 
desetletja piše tudi naš Rudarski oktet 
Velenje. Fantje, naj vaša pesem ne pri-
pada preteklosti, ampak oblikuje našo 
sedanjost. Vaše pesmi so zakladnice 
zgodb in izkušenj – tudi za današnji 
čas. Odri se menjavajo, vi ostajate!«

Tadeja Jegrišnik
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Izlet Aktiva delovnih 
invalidov Skupine PV
Na lepo sobotno jutro se je začel naš izlet, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali. Pot se je za večino 
začela tam, kjer se prične za mnoge od nas vsako jutro – na sedežu našega podjetja. V uvodu sta 
nas pozdravila predsednik aktiva in naša vodnica iz Turistične agencije Potepuh, ki nam je na krat-
ko opisala potek našega skupnega druženja. 

Najprej smo se ustavili na Brezju, kjer 
smo se po kratkem postanku odpra-
vili na zajtrk. Pot nas je nato vodila v 
Radovljico, v čebelarski muzej, kjer 
smo spoznali čebelarstvo nekoč in 
danes ter našo krajnsko čebelo. V mu-
zeju smo videli tudi čebeljo družino. 
Nato smo že hiteli v Begunje, kjer smo 
si ogledali Avsenikov muzej ter kratek 
film o nastajanju in uveljavljanju An-
sambla Avsenik. Ogledali smo si tudi 
njihove prestižne nagrade, kot so zlati 
gramofon, zlata nota, zlata vrtnica in 
še mnogo drugih. Sledila je pot proti 
naši kraljici, Planici. Najbolj so se je 
razveselili tisti, ki so bili prijavljeni na 
spust po jeklenici. Po obveznem tehta-
nju so se s sedežnico povzpeli na vrh 
zaletišča. Najbolj pogumni pa so se na 
vrh letalnice odpravili peš. Ostali smo 
jih spodbujali. Še posebej veseli smo 
bili, da smo si v Planici lahko ogledali 
tudi treninge v vetrovniku, saj smo 
v delavnici zaščitnih sredstev HTZ 
zanje izdelali kombinezone za trenira-
nje. Pot smo nadaljevali proti narav-

nemu rezervatu Zelenci, kjer drugič 
privre na dan smaragdno zelena Sava 
Dolinka. Slap Nadiža v Tamarju je 
namreč njeno prvo rojstvo, potem 
ta ponikne skozi dolino Planice do 
Zelencev, ki ima pozimi in poleti 6 
stopinj. Na skrajnem zahodnem delu 
močvirja je smaragdno zeleno jezero, 
iz katerega vrejo mali kredni vulkani, 
ki dajejo vodi zelenkasto barvo. Po 

pestrem dnevu je sledila težko priča-
kovana večerja, s katero smo počasi 
tudi zaključili naš dan. 
Na izletu je bilo ogromno smeha 
in veselja, saj smo skupaj preživeli 
čudovit dan, ki se ga bomo še dolgo 
spominjali. Hvala vsem, ki ste se ga 
udeležili, kmalu ga ponovimo.

Suzana Vodošek
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Fotomonografija godbe ob 
njeni stoletnici

Brez godbenikov ni nobene 
večje prireditve v Velenju
Uvodoma sta občinstvo pozdravila 
podžupanja Mestne občine vele-
nje darinka Mravljak in generalni 
direktor Premogovnika velenje mag. 
ludvik golob, ki sta iz rok predsedni-
ka godbe prejela tudi prva izvoda foto-
monografije. Oba sta v svojih govorih 
povedala, da si niti lokalna skupnost 
kot tudi ne Premogovnik Velenje 
brez pihalnega orkestra ne predstavlja 
nobene svoje večje prireditve.

Knjigi na pot
V pogovoru ob izdaji knjige so sode-
lovali predsednik društva Pihalni 

Pihalni orkester Premogovnika Velenje v letu 2019 slavi visok jubilej, 100. obletnico delovanja. V 
sklopu stoletnice so junija izdali fotomonografijo, ki so jo predstavili na okrogli mizi v četrtek, 13. 
junija 2019, v Vili Bianca v Velenju.

orkester Premogovnika velenje dr. 
gregor jeromel, eden najstarejših 
članov po stažu alojz kričej in 
vodja Urada za družbene dejavnosti 
pri Mestni občini velenje drago 
Martinšek. Na hudomušni način so se 
dotaknili precej ovinkaste poti, ki je na 
koncu pripeljala do izdaje knjige.

Vrsto dogodkov v čast 
stoletnici
»Ob stoletnici smo pripravili kar 
nekaj dogodkov, eden od teh je tudi 
današnji,« je uvodoma povedal dr. 
gregor jeromel. »Osrednje dogaja-
nje ob častitljivem jubileju pa bo 20. 
septembra, ko bomo v okviru pra-

znovanja 60. obletnice Mestne občine 
Velenje na Titovem trgu pripravili 
koncert z gosti. Priprava tovrstnih 
prireditev je precejšnji organizacijski 
zalogaj, zato se zahvaljujem predvsem 
vsem tistim, ki nam pri tem nesebično 
pomagajo.«
Idejni oče fotomonografije alojz 
kričej, ki že vrsto desetletij skrbno 
shranjuje fotografije, ki so nastale ob 
najrazličnejših dogodkih, povezanih 
s pihalci, je priznal, da so knjigo želeli 
izdati že ob 90-letnici, zato je zelo 
vesel, da jim je tokrat res uspelo. »V 
njej so zbrane fotografije z različnih 
prireditev, parad, budnic, tudi pikni-
kov in praznovanj, izvzeli smo edinole 
pogrebe.« 

Knjigo, ki jo je izdala Velenjska knjižna fundacija, je oblikovala Nuša Fužir. (foto: Roman Bor)
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»Mestna občina Velenje z Velenjsko 
knjižno fundacijo že vrsto let ohranja 
in skrbi za razvoj knjižne kulture 
v velenjskem prostoru in širše. V 
sklopu letošnjih okroglih obletnic, 
ki jih je v tem letu kar nekaj, smo se 

Generalni direktor Premogovnika Ve-
lenje je godbenikom čestital ob izdaji 
fotomonografije: »Verjamem, da se bo 
ob listanju utrnilo mnogo lepih spomi-
nov; morda ob pogledu na koga, ki ga 
ni več med nami, tudi kakšen grenak, 
predvsem pa bo najbrž izzvala veliko 
komentarjev in smeha«. 

(foto: Roman Bor)

»Brez dvoma je imel Pihalni orkester 
tudi velik vpliv na razvoj glasbene šole 
v Velenju, za kar je imel največ zaslug 
gotovo mag. Ivan Marin ml., saj so iz 
velenjske glasbene šole izšli izjemni 
glasbeniki in dirigenti, ki so danes 
nepogrešljivi del orkestra,« je prepriča-
na podžupanja Mestne občine Velenje 
Darinka Mravljak. 

(foto: Roman Bor)

Dogodek je popestril kvartet trobil 
Pihalnega orkestra Premogovnika Ve-
lenje s slovenskimi ljudskimi pesmimi 
Po jezeru in Potrkan ples.

(foto: Roman Bor)

odločili sodelovati pri izdaji fotomo-
nografije godbe, na izdajo pa čaka 
še monografija Velenja, ki jo bomo 
izdali ob letošnji 60-letnici mesta,« je 
povedal drago Martinšek in dodal, 
da je fundacija v zadnjih letih precej 

aktivna na izdajateljskem področju, 
sam pa je iskreno vesel vsake novoiz-
dane knjige.

Tadeja Jegrišnik
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Muzej stopil v dvajseto leto 
delovanja
Pisalo se je leto 1999, ko je opuščeni 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 temnih rovih, najglobje ležeča 
jedilnica v Sloveniji, avdio-vizualni prizori, rudarsko stanovanje iz leta 1930, vpogled v geološko 
sestavo Šaleške doline - vse to je le nekaj drobtinic, ki vas bodo zagotovo navdušile. 

Muzej premogovništva slovenije je 
svoja vrata odprl na rudarski pra-
znik pred dvajsetimi leti, natančneje 
3. julija. v nadaljevanju predstavlja-
mo razstave in prireditve, ki bodo 
potekale ob tej priložnosti.

FOTOGRAFSKI MOTIVI 
MUZEJA 
Člani Fotokluba Ljubljana so se v 
iskanju drugačne fotografije in novih 
fotografskih izzivov 8. junija 2019 
odpravili na skupinsko fotografiranje v 
Muzej premogovništva Slovenije, 160 
metrov pod zemljo. Atraktivna mu-
zejska postavitev in nenavadni motivi 
nekdaj obratujočega rudnika že sami 
po sebi nudijo poseben fotografski 
izziv, fotografski modeli v tem nena-
vadnem okolju pa še toliko bolj. Od 
več kot 500 posnetkov bo po izboru 
likovne kritičarke Tatjane Pregelj Kobe 
razstavljenih 38 najboljših fotogra-
fij, med njimi tudi nekaj nastalih v 
zgornjih prostorih Muzeja. odprtje 
razstave bo v soboto, 29. junija 2019, 
ob 13. uri v Črni garderobi.

RUDARSTVO NA 
ZNAMKAH 
V podzemnem delu Muzeja bo na 
ogled verjetno najgloblja filatelistična 
razstava v premogovniku na svetu 
avtorja Toneta Petka. Na ogled bo več 
kot 120 znamk iz 26 držav oz. štirih 
kontinentov. Razstavo bodo dopolnile 
tematske dopisnice, ovitki prvega dne, 
največja karta itd. Predstavljeno bo 
tudi različno slikovno gradivo Muzeja. 
Oblikovane bodo priložnostne znam-
ke, poštni žig Pošte Slovenije, ki ga 
bodo pri pošiljanju pisem in paketov 
na velenjski pošti uporabljali zgolj 29. 
6., ter priložnostna razglednica. 

odprtje razstave bo v soboto, 29. 
junija 2019, ob 12. uri v jamskem 
delu Muzeja.

POETIČNA PODZEMNA 
PROGA
V jamskem delu muzeja obiskovalce 
pričaka pesnik Anton Aškerc, ki jih 
s svojo zgodbo uvede v premogovni-

ško delo in življenje. V času bivanja 
v našem okolju je imel dovoljenje za 
prevoze v jamo, da je lahko opazo-
val rudarje pri svojem delu, ob tem 
pa je pod zemljo pisal tudi pesmi. 
Ta zgodba bo obujena s sodobnimi 
pesniki, ko bodo le-ti imeli prilo-
žnost ustvarjati na starih tipkalnih 
strojih v ligijevem salonu, 160 
metrov pod zemeljsko površino. Več 
avtorjev – vodja Muzeja premogovni-
štva Slovenije Stojan Špegel, Tatjana 
Pregl Kobe, Zlatko Kraljič, Božica 
Jelušić, Tomaž Letnar, Kristjan Koželj 
in še kdo – bodo naredili »šiht« pod 
zemljo in preteklo zgodbo predstavili s 
svojimi besedami. Fotografije avtorjev 
ob ustvarjanju in njihove pesmi bodo 
predstavljene na posebni tabli, ki bo 
nameščena v bivšem črpališču Muzeja. 
Videozapis pesmi bo omogočil, da bo 
ohranjen glas pesnika in prostora, kjer 
bo pesem nastala. 

Metka Marić

Priložnostna znamka Pošte Slovenija 
izdana ob 20-letnici Muzeja premogov-
ništva Slovenije.

Ena izmed razstavljenih fotografij članov Fotokluba Ljubljana – »Vlak prihaja« 
avtorice Silve Predalič.
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SR   CNOe
20 let

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

Koroška cesta - Stari jašek, Velenje / 031 752 418 / www.rlv.si/muzej

Premogovnik Velenje - ohranjamo premogovniško dedišèino

VABILO

na slovestnost ob
20. obletnici delovanja

Muzeja premogovništva Slovenije, 
ki bo v soboto, 29. junija 2019, 

ob 15. uri v atriju Muzeja.

Slavnostni govornik bo
minister za kulturo
mag. Zoran Poznic.

V kulturnem programu bosta nastopili
operna in koncertna pevka Dunja Tinauer

in harfistka Katja Šumecnik.

Vodja muzeja   
Stojan Špegel

Direktorica Premogovnika Velenje
mag. Mojca Letnik

Generalni direktor Premogovnika Velenje
mag. Ludvik Golob
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Naša gasilca prejemnika 
državnih odlikovanj
Letošnja osrednja prireditev ob mednarodnem dnevu gasilca je bila 4. maja 2019 v Kulturnem domu 
Šoštanj. Med prejemniki državnih gasilskih odlikovanj sta bila tudi člana Prostovoljnega industrijske-
ga gasilskega društva Premogovnika Velenje – Martin Pečečnik, prejemnik odlikovanja za posebne 
zasluge, in Jože Pogorevc, prejemnik gasilske plamenice Gasilske zveze Slovenije II. stopnje.

Martina Pečečnika gasilstvo spremlja 
že več kot sedem desetletij in je naj-
starejši član društva. Njegov prispevek 
na področju gasilstva potrjuje njegovo 
strokovnost in je lahko vzor mladim. 
Z veliko vnemo predaja svoje znanje 
in izkušnje vsem, ki želijo svoje znanje 
nadgraditi. Kljub svoji zavidljivi staro-
sti – letos bo dopolnil 89 let – uspešno 
vodi desetino starejših gasilcev, ki je 
nastala na njegovo pobudo. Desetina 
se je oblikovala leta 2015 in na tekmo-
vanjih pušča svojevrsten pečat, hkrati 
pa nehote, a vendar zanesljivo, tke 
medgeneracijsko povezanost. Martin 
je vzor humanosti, dobrote in nesebič-
nosti. S požrtvovalnostjo, pripadnostjo 
in modrostjo bogati naše vrste. Njego-
vo delo je pognalo močne korenine in 
pustilo neizbrisen pečat v gasilstvu.

jože Pogorevc je gasilec v pravem 
pomenu besede. Je človek, na katerega 
se lahko vedno zanesemo. 
S svojim dolgoletnim gasilskim pred-
znanjem in z nasveti veliko pripomore 
k uspehom tekmovalne desetine 

starejših članov. Svoje bogato znanje 
predaja na mlajšo generacijo.
Obema prejemnikoma v imenu 
uredništva časopisa Rudar izrekamo 
iskrene čestitke!

Metka Marić
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Prostovoljno industrijsko gasilsko 
društvo Premogovnika Velenje se je 
v soboto, 15. junija 2019, v Rečici pri 
Laškem udeležilo Srečanja gasilskih 
enot rudnikov in energetikov Sloveni-
je (GERES), ki je imelo tekmovalni 
značaj. Sodelovali so s štirimi deseti-
nami (dve ekipi članov B, članice B in 
starejši gasilci). Domov so se vrnili s 
kar tremi pokali – članice B so prejele 
pokal za 1. mesto in prehodni pokal, 
člani B pokal za osvojeno 2. mesto. 
Dan kasneje, v nedeljo 16. junija, so 
se tri desetine (člani B, članice B in 
starejši gasilci) v Šmartnem ob Paki 
udeležili še tekmovanja Gasilske 
zveze Šaleške doline, kjer so se kljub 
veliki konkurenci dobro odrezali saj 
jim je pokal za las ušel.

Trije novi pokali za 
premogovniške gasilce
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Športne igre družb v Skupini 
Premogovnik Velenje
V soboto, 1. junija 2019, je Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje pod vodstvom predse-
dnika društva Roberta Laha ter Jožice Peterlin in Romane Podvratnik organiziralo športne igre za 
zaposlene v Premogovniku Velenje in povezanih družbah ter za vse člane društva.

Generalni direktor Premogovnika Ve-
lenje mag. Ludvik Golob je pozdravil 
več kot 200 prisotnih na igrah in 
izpostavil pomen druženja s sodelav-
ci tudi izven delovnega časa: »Vesel 
sem, da športne igre – tako, kot 
nekoč – ponovno postajajo del našega 
kolektiva.«
Jutranje prebujanje z mlado vaditelji-
co se je začelo s pozdravom soncu in 
nekaterimi elementi joge. Po razde-
litvi majic in vode ter pogostitvi so 
udeleženci odhiteli na tekmovališča. 
Ribiči na otvoritvi niso bili prisotni, 
ker so v tem času že čakali na svoj 
ulov ob Škalskem jezeru. Tisti, ki so 
bili prijavljeni za družabni del, so 
se lahko pri Beli dvorani pomerili v 
pikadu, ročnem nogometu, nami-
znem tenisu, balinanju, mini golfu in 
streljanju z lasersko puško. Strelci so 
se zbrali v prostorih Strelskega dru-
štva Mrož, kegljači so se pomerili na 
šoštanjskem kegljišču, pohodniki pa 
so se odpravili na pohod v neznano.  
Člani posameznih obratov so se po-

merili v odbojki, malem nogometu, 
košarki, badmintonu in tenisu.
Rdeča nit športnih iger je bilo izje-
mno zanimivo tekmovanje z raftingi. 
Po čiščenju čolnov, pripravi za plovbo 
in postavitvi boj se je tekmovanje 
med obrati lahko začelo. Kljub nekaj 
padcem v jezero je veliko moštvom 
uspelo prispeti do cilja.
Medalje najboljšim so podelili 
direktorica Premogovnika Velenje 

mag. Mojca Letnik, direktorica HTZ 
Velenje mag. Suzana Koželjnik, 
predsednik Sveta delavcev PV Danilo 
Rednjak in predsednik sindikata 
SPESS-PV Simon Lamot.
Vodstvo se je ob koncu športnih iger 
vsem udeležencem zahvalilo za sode-
lovanje in izrazilo upanje, da se bodo 
tudi prihodnje leto iger udeležili v 
tako lepem številu.

Jožica Peterlin

Udeležence je pozdravil generalni  
direktor PV mag. Ludvik Golob.

Pravila iger je predstavila Jožica 
Peterlin iz ŠD Skupine PV

Letošnjih iger se je udeležilo več kot 200 udeležnencev, ki so tekmovali v različnih disciplinah. (foto: Simon Klinc)
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Nekaj utrinkov z letošnjih iger ...
(foto: Simon Klinc)
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KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

NAPOVEDNIK DOGODKOV:

•	 21. 6. – Delitev blokov ob dnevu rudarjev od 7. do 12. ure v klubski pisarni na jašku Škale;
•	 26. 6. – Delitev blokov ob dnevu rudarjev od 7. do 12. ure v klubski pisarni na jašku Škale; 

Vpis za izlet na Primorsko s kopanjem od 9. do 11. ure;
•	 27. 6. – Delitev blokov ob dnevu rudarjev od 7. do 15. ure v klubski pisarni na jašku Škale;
•	 29. 6. – ob 18. uri Skok čez kožo; uniformirani rudarji se zberejo na Titovem trgu ob 17. uri, 

start parade bo ob 17.30
•	 9. 7. – Izlet na Primorsko – prvi avtobus, odhod ob 6. uri;
•	 16. 7. – Izlet na Primorsko – drugi avtobus, odhod ob 6. uri;
•	 10. 9. – Pohod  Ribniška koča–Lovrenška jezera–Rogla;
•	 8. 10. – Pohod na Kum.

Ne spreglejte ponudbe za nakup sezonskih vstopnic za ogled domačih tekem Rudarja,  predprodaje smučarskih 
vozovnic za Golte in razpisa za jesenski izlet.
Nekaj dogodkov še ni potrjenih, točne informacije boste prejeli preko SMS-obvestil. Če teh še ne prejemate, 
pošljite IME in PRIIMEK na 070 254 006. Obiščite tudi spletno stran www.kupv.webs.com ali pokličite brezplačni 
telefonski odzivnik 080 9893.
Julija in avgusta bo klubska pisarna zaprta. Klubska pisarna se nahaja na lokaciji jaška Škale v prvem nadstropju 
nad nekdanjim vhodom v belo garderobo.  Pred vhodom v Muzej premogovništva Slovenije zavijete levo do na-
slednjega vhoda. Odprta je vsako delovno sredo od 9. do 11. ure.  Klub je v času uradnih ur dosegljiv na telefon 03 
8982 140. V nujnih primerih pokličite predsednika na 041 782 688.

Čestitamo ob prazniku rudarjev!
Upravni odbor Kluba upokojencev

Obvestila Kluba upokojencev Skupine PV



5353



5454

zaHvala
Ob bolečem slovesu moža, očeta, 
dedka, pradedka in dobrega soseda s 
Sončnega griča v Velenju

Mihaela Prosenaka
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam kakor koli pomagali, ko je bilo 
najhuje; posebna zahvala kolektivu 
Premogovnika Velenje, častni straži, 
rudarski godbi in Dragu Kolarju za 
poslovilne besede na pokopališču v 
Podkraju.

žena Marija, otroci Tatjana, Bojan in 
Marjana, vnuki in pravnuk

zaHvala
Za vedno se je poslovil naš ljubljeni 
brat

Ivan jambrovič 
iz Gaberk 303.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga v veli-
kem številu pospremili k večnemu 
počitku na pokopališču v Podkraju, 
posebej pa zahvala kolektivu Premo-
govnika Velenje, rudarski godbi in 
častni straži za stanovsko slovo. Hva-
la Dragu Kolarju za besede slovesa.

bratje Ervin, Zvone in Boris  
z družinami

zaHvala
Boleče se je za vedno poslovil dobri 
mož, zlati oče, ljubljeni dedi

srečko verhovnik.
Vsi njegovi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sosedom, Slovenski vojski, 
Univerzitetnemu kliničnemu centru 
Maribor za vse, kar so postorili zanj, 
posebna zahvala pa velja kolektivu 
Premogovnika Velenje, častni straži, 
trobilnemu kvartetu Rudarske godbe 
za odigrane žalostinke in govorniku 
za besede slovesa na pokopališču v 
Podkraju.

žena Marija, hčerki Klavdija in 
Valerija z družinama

zaHvala
Ob izgubi našega 

stanislava Hrovata 
se iskreno zahvaljujemo kolektivu 
Premogovnika Velenje, sindikatu 
SPESS-PV, kolektivu HTZ, sindikalni 
podružnici HTZ, rudarski godbi, ča-
stni straži, pevcem in Dragu Kolarju 
za lep govor in ves trud.
Najlepše se zahvaljujemo vsem soro-
dnikom, sosedom, sodelavcem, prija-
teljem in znancem, ki ste bili z nami 
v dneh žalosti in ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

sinova Jani in Nejc  
ter hči Nina z družino

zaHvala
24. maja 2019 smo se na pokopališču 
v Zrečah poslovili od nam dragega 
moža, očeta, dedija in pradedija 

bogdana lamuta.
Iskreno se zahvaljujemo Premogov-
niku Velenje, rudarski častni straži, 
kvartetu Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje in vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti.

žena Milica ter hčerka Cvetka in sin 
Dani z družinama.

zaHvala
Utrujen od bolezni je v 70. letu starosti za vedno zaspal in nas zapustil naš dragi mož, 
oče, dedek, brat, svak, stric, tast, boter in prijatelj

slavko volf
iz Gorenjih Radenc 6a, Stari trg ob Kolpi.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene 
tolažilne besede in tople stiske rok. Hvala Zavarovalnici Sava, OŠ Metlika za darovano 
cvetje in vsem, ki ste nam v tako težkem času slovesa nesebično stali ob strani, darovali 
sveče in denarne prispevke ter pomagali in sočustvovali z nami. 
Posebno zahvalo namenjamo Dragu Kolarju za pomoč pri organizaciji, častni straži 
Premogovnika Velenje, Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje, Tamburaški skupini 
Dobreč, vsem govorcem za izrečene besede ob slovesu. Zahvaljujemo se Gasilskemu 
društvu Radenci, prijatelju Radetu Sotlerju za zaigrano melodijo v slovo in vsem, ki vas 
nismo poimensko imenovali. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ste ga imeli radi ter ste se v tako 
velikem številu od njega poslovili in ga pospremili k večnemu počitku. V naših srcih 
bomo hvaležno ohranjali njegov spomin.

žalujoči vsi njegovi

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

Ivana Praprotnika
se iskreno zahvaljujemo sodelavcem 
Elektroslužbe OUTN J3 (klasirnica), 
sodelavcem Muzeja premogovništva 
Slovenije, častni straži, Pihalnemu or-
kestru Premogovnika Velenje, sindi-
katu SPESS-PV, gasilcem PGD Šalek 
in PGD Legen. Iskrena hvala Samu 
Kopušarju za lepe besede slovesa na 
pokopališču v Podkraju ter vsem, 
ki ste ga 23. maja v velikem številu 
pospremili k zadnjemu počitku.

žena Zofka, sinova  
Bojan z družino in Aleš s Silvijo 

zaHvala
Ob boleči izgubi drage mame, bake in 
prababice

Marije  jalušič
se iskreno zahvaljujem sodelavkam, 
sodelavcem in Sindikatu SPESS za 
izrečene sožalje, podporo in denarno 
pomoč.

Miran z družino
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Nepremičninski posrednik: 

Dejan GORŠEK, inž., 03 897 51 30 ali 041 665 223, dejan.gorsek@habit.si
Ponudba v oglasu zajema le del nepremičnin, ki jih prodajamo, v bazi imamo več kot 60 aktualnih nepremičnin v 
prodaji (stanovanj, hiš, parcel, kmetij ...). Za vse dodatne informacije o stanju nepremičnin in za termine za oglede  
nas pokličite!
Posel strokovno in varno vodimo ter izpeljemo od začetka do konca – od podpisa pogodbe do primopredaje 
nepremičnine. Poleg posredovanja pri prodaji nepremičnin vam nudimo individualno svetovanje, sestavo pogodb 
(prodajna, darilna, najemna ...) in pregled že sestavljenih pogodb. Pojasnimo vam lahko posamezne institute (nar. 
ara, odstopnina, pogodbena kazen itd.), ki so vsebovani v pogodbi, in upoštevamo vaše želje pri zavarovanju vaših 
pravic. Pojasnimo vam tudi vaše pravice v primeru kršitve pogodb (neizpolnitve ali delne izpolnitve obveznosti, 
izpolnitve z napakami in zamude z izpolnitvijo) in odgovorimo na vsa ostala vprašanja v zvezi s konkretnim 
pogodbenim razmerjem.

PONUDBA 
NEPREMIČNIN www.habit.si

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 FLORJAN
Lokacija: ŠOŠTANJ FLORJAN
Zgrajeno: 2000
Velikost: 267,5 m2

Velikost parcele: 585 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €180.000,00

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: 900m2

Velikost parcele: 513m2

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: 118 m2

Velikost parcele: 676,1 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €95.000,00

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 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 VELENJE
Lokacija: VELENJE ŠMARŠKA
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2006
Velikost: 223,6 m2

Velikost parcele: 450 m2

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: €20.000,00

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

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

STANOVANJA:

3 SOBNO VELENJE
Lokacija: STANTETOVA
Adaptirano: 2010
Velikost: 86,4 m2

Etažnost: 3/6
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €96.000,00

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

2,5 SOBNO VOJNIK
Lokacija: VOJNIK
Zgrajeno: 1864
Velikost: 64,5 m2

Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica: C  
(35 - 60 kWh/m2a)
Cena: €65.000,00

2,5 SOBNO CELJE
Lokacija: CELJE OTOK
Zgrajeno: 1958
Velikost: 61,2 m2

Etažnost: 3/3
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €86.000,00

2 SOBNO JENKOVA
Lokacija: JENKOVA
Adaptirano: 2014
Velikost: 54,6 m2

Etažnost: 1/10
Energetska izkaznica: F  
(150 - 210 kWh/m2a)
Cena: €62.000,00
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Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje 
ter upokojenim sodelavkam in sodelavcem

čestitamo za

3. julij, 
praznik rudarjev!

S k u p i n a  P r e m o g o v n i k  V e l e n j e

čestitamo
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praznik rudarjev!


