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UVoDNiK

Nobena gora ni ne previsoka 
ne prestrma za nas

Premogovnik Velenje se je v vsej svoji 
zgodovini spopadal z najrazličnejšimi 
izzivi. Največjega je gotovo ves čas – 
in ga še danes – predstavljala narava 
s svojimi zakonitostmi; toda tudi 
najboljši napovedovalci prihodnosti 
bi težko predvideli, kaj bo najbolj 
zaznamovalo letošnje leto. Ko smo 
pripravljali poslovne načrte, ni mogel 
nihče predvideti scenarija, ki se je 
nato odvil po vsem svetu in se, žal, še 
vedno odvija.

Kot eno od – za državo ključnih in 
strateško pomembnih – podjetij 
Premogovnik tudi v času pandemije 
koronavirusa ni mogel prenehati 
delovati ali zapreti svojih vrat, saj smo 
morali poskrbeti za tretjino električne 
energije v Sloveniji. Naj na tem mestu 
izrečem zahvalo vsem, ki niste pomi-
šljali, ampak ste zavzeto in predano 
opravljali svoje delo kljub možnosti, 
da tudi sami zbolite. Iskrena hvala 
tudi vsem, ki ste se ves čas zavedali 
pomembnosti preventivnega ravna-
nja in ste sledili našim navodilom in 
ukrepom, da smo prvi val prestali 
brez okužbe.

Ne le zaradi izrednih razmer v 
zadnjem obdobju, že dlje časa je 
Premogovnik Velenje v izjemno 
zahtevni situaciji – tako s proizvo-
dnega kot finančnega vidika. Zaradi 
zahtevnih montan-geoloških pogojev 
v jami, predvsem v zadnjih dveh letih, 

so bile priprave odkopov dodatno 
otežene, zaradi česar je prihajalo do 
zamikov njihovega starta. Načrtovana 
višina proizvodnje premoga tako ni 
bila dosežena. Zaostanek v proizvo-
dnji bomo skušali v čim večji meri 
nadoknaditi do konca leta. V teku je 
priprava različnih strategij delovanja 
premogovnika, usmerjenih v povsem 
novi koncept odkopavanja, ki bo 
upoštevala visoko stopnjo zaneslji-
vosti doseganja proizvodnje. Na 
podlagi tega se bodo lahko določile 
nove usmeritve oz. poslovne poteze. 
Osredotočenje ostaja na nadaljevanju 
prestrukturiranja Skupine PV, raci-
onalizaciji poslovanja in zniževanju 
finančnega dolga. Dolgoročno gleda-
no se bo prestrukturiranje nanašalo 
predvsem na odločitev o zapiranju 
premogovnika in prehodu v brezo-
gljično družbo. 

V celotni skupini HSE imamo pripra-
vljen nabor več projektov, ki lahko 
bistveno pripomorejo k prestruk-
turiranju Šaleške regije in njenemu 
nadaljnjemu uspešnemu razvoju. 
Strategija in oba območna načrta 
– tako šaleški kot zasavski – bosta 
podala jasno časovnico, predvsem pa 
tudi odgovor glede višine sredstev, ki 
bodo dejansko potrebna za uspešno 
prestrukturiranje premogovnih regij 
v Sloveniji. V postopku priprave 
strategije bomo tudi v Premogovniku 
Velenje intenzivno sodelovali, saj smo 
si zadali cilj, da zagotovimo pravi-
čen, ekonomsko vzdržen in socialno 
uravnotežen prehod, ki bo prinesel 
rast, razvoj in vzpostavil nova delov-
na mesta, hkrati pa ohranil ustrezno 
raven zanesljivosti oskrbe z električno 
energijo v Sloveniji. 

V letošnjem letu beležimo kar 
nekaj okroglih obletnic. 11. aprila je 
Premogovnik Velenje dopolnil 145 
let delovanja, letos pa bi – če nam bi 
razmere to dopuščale – obeležili tudi 
60. Skok čez kožo, ki smo ga zaradi 
omejitve zbiranja ljudi prestavili na 
jesenski čas. Epidemija koronavirusa 
je zaznamovala življenja vseh nas. 
Vse, kar se nam je še včeraj zdelo po-

membno, je spričo dogodkov, ki so po 
novem krojili naša življenja, postalo 
nekaj obrobnega, saj smo se vsak 
dan spoprijemali s čisto življenjskimi 
vprašanji, ki so se nam še do včeraj 
zdela nekaj samoumevnega. Namesto 
da bi se ob rudarskem prazniku sku-
paj poveselili, bomo lahko izvedli le 
kanonado in budnice rudarske godbe 
v Velenju in Šoštanju, v želji, da se 
nam bo uspelo srečati septembra.

Pred nami je 3. julij – rudarski pra-
znik, ki bo letos nekoliko drugačen, 
kot smo ga vajeni. Samo dvakrat se 
je v preteklosti zgodilo, da smo ga 
morali prestaviti na kasnejši čas – v 
času osamosvojitvene vojne leta 1991 
in zaradi stavke leta 2014. Morda se 
nekaterim zdi, da je vso dogajanje 
okrog virusa pretirano, spet drugi si 
v zvezi z njim zamišljajo najbolj črne 
scenarije, za delovanje podjetja pa je 
predvsem pomembno, da uberemo 
pot, ki bo pripomogla k doseganju 
naših skupnih ciljev, pa čeprav se 
nam zdijo ti še tako težko dosegljivi. 
Nemogoče namreč pomeni samo to, 
da nam bo vzelo malo več časa, kot 
smo načrtovali.

Ob rudarskem prazniku izrekam 
vsem sodelavkam in sodelavcem ter 
nekdanjim zaposlenim iskrene čestit-
ke. V vsej skoraj stoletje in pol dolgi 
dobi delovanja smo v Premogovniku 
Velenje dokazali, da za nas nobena 
gora ni previsoka ali prestrma, da se 
ne ustrašimo preprek – in verjamem, 
da bomo tudi tokrat zmogli. 

Pred nami je čas dopustov ter 
odklopa od vsakodnevnih skrbi in 
obveznosti. Naberite si novih moči za 
izzive, ki so pred nami. Potrebovali 
jih bomo. Potrebovali pa bomo tudi 
veliko energije, znanja, volje, motivi-
ranosti in zavzetosti vseh nas, zapo-
slenih, za vse naloge, ki nas čakajo v 
prihodnosti. 

SREČNO!

dr. Janez Rošer, generalni direktor 
Premogovnika Velenje
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60 let skokov čez kožo
Letos v Premogovniku Velenje zaznamujemo kar nekaj okroglih jubilejev. Aprila je Premogovnik 
praznoval 145 let delovanja, letošnje leto pa zaznamuje tudi 60. Skok čez kožo, ki smo ga žele-
li še posebej slovesno obeležiti, vendar nam je račune nekoliko prekrižala epidemija, zato smo 
prireditev prestavili na jesen. Ob rudarskem prazniku, ki je pred nami, pa je prav, da kljub temu 
obudimo spomine na pretekle prireditve in dogodke. Vsak majhen kamenček je namreč edinstven 
in neponovljiv del celote,  iz katere je zgrajena naša tradicija.

Vonj po premogu obudi 
spomine
Vonj po premogu se včasih bolj, 
včasih manj bohoti po Šaleški dolini, 
po dolini, ki je naš dom. Vonj, ki 
nam obudi spomine na »colnge« 
petnajstega v mesecu, na knapovske 
malice, ki so ostale na »šihtu« in 
katerih ostankov so bili deležni 
otroci, na popoldanski dremež očeta 
knapa, ki je pred nočno želel malo 
zadremati, na mamo, ki je spretno 
krmarila med številnimi družinskimi 
obveznostmi, ki so padla na njena 
pleča zaradi očetovih turnusov, na 
velike in črne dlani, ki so družini 

prinašale kruh, na toplo peč, v kateri 
so pozimi tleli kosi črnega premoga 
in oddajali toplino domu, na velike 
hlebe dišečega domačega kruha, ki 
ga nikoli ni zmanjkalo. Vonj, ki daje 
občutek, da smo doma. Tega se še 
kako dobro spominjajo naši »stari 
kamerati«, ki so služili kruh globoko 
pod zemljo in ki vedo, kako težko je 
bilo nekoč delo rudarja. Kljub temu 
so ga opravljali predano ter veljali za 
zanesljive, neustrašne in solidarne 
tovariše. Rudarski poklic je bil že od 
nekdaj spoštovan, Skok čez kožo pa 
prireditev, ki je bila in je še vedno v 
ponos tako rudarjem kot vsem prebi-
valcem naše doline. 

Spomini so niti, iz katerih 
je stkano življenje, 
starejši, kot so, globlje se 
nam vtisnejo
Prvi Skok čez kožo je bil 3. julija 1961 
na velenjskem Titovem trgu, štiri leta 
kasneje se je preselil na tamkajšnje 
kotalkališče. vinko Miklavžina se 
zelo dobro spominja začetkov, njegov 
strumen korak pa lahko še danes 
spremljamo v paradi uniformirancev. 
»Rudarski praznik je bil v prvih letih 
po vojni samo druženje rudarjev ob 
bogati malici. Med letoma 1950–1960 
so bile rudarske uniforme redke. 
Prvi nosilci uniform so bili rudarski 
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inženirji in tehniki, med njimi sem 
bil tudi jaz. Rudarska uniforma mi je 
pomenila veliko, saj sem v njej začutil 
še močnejšo pripadnost rudarski 
stroki. Z leti se je število imetnikov 
uniforme povečevalo, zato se je 
porodila misel uvedbe parade v ru-
darskih uniformah, ki bi poudarjala 
pomen praznika. Prve parade so bile 
skromne, saj nas je bilo od 20 do 30 
uniformirancev, ki smo odločno ko-
rakali po ulicah nastajajočega novega 
Velenja. Prevzemali so nas posebni 
občutki, saj nas je ob cesti pozdra-
vljala množica ljudi. Rudarska parada 
je z leti postajala številčnejša. Prvi 
komandant parade je bil Ciril gre-
benšek, vojak z vojaško disciplino. Če 
kdo od  uniformirancev ni bil obut v 
črne čevlje in belo srajco, ni smel na 
parado.« Miklavžina se spominja, da 
je bila po izgradnji Mestnega stadiona 
pot parade spremenjena, dogodek je 
bil prestavljen v večerne ure, kar je 
zelo spremenilo počutje udeležencev. 
V paradi so več let hodili tudi 
športniki, ribiči, pripadniki vojske, 
rudarske godbe, folkloristi, pevci in 
drugi. Leta 1968 so čez kožo skočili 
še rudarji strojniki. Skok čez kožo je 
bil leta 1975 združen s praznovan-
jem 100. obletnice Rudnika lignita 
Velenje. Vodja ceremoniala Franc 
avberšek je tri leta kasneje uvedel 
bolj humorni in sproščen način 
sprejemanja novincev v rudarski stan, 
dijaki so bili povabljeni k pisanju 
gesel. Leta 1986 so čez kožo skočili 
še rudarski tehniki, leto kasneje tudi 
ena novinka. Leta 1991 zaradi osa-
mosvojitvene vojne parade ni bilo.

leta 1994 je bil uveden 
častni skok čez kožo
34. Skok čez kožo se je še zadnjič 
odvijal na velenjskem kotalkališču. V 
rudarski stan je bila kot častna ska-
kalka sprejeta takratna direktorica za 
Gospodarsko področje v PV dragica 
kotnik. Takole se je glasilo njeno 
geslo: »Praznik danes tudi jaz slavim, 
rudar postati si želim. Premoga jaz ne 
bom kopala, bom pa kakšno tono več 
prodala.«

leto 1995 je zaznamovalo 
preimenovanje podjetja v 
Premogovnik Velenje
Dan pred prireditvijo sta dr. Franc 
žerdin, direktor Rudnika lignita 

Velenje, in Delavski svet podjetja 
na svečani seji podpisala listino o pre-
imenovanju podjetja v Premogovnik 
Velenje. Geslo enega izmed novincev 
se je glasilo: »120-letnico premogovni-
ka slavimo, v stanovskem stilu to stori-
mo, na 35. Skok čez kožo ne pozabimo, 
na koncu pa nazdravimo!”«

leta 2000 smo prejeli 
okoljski certifikat
Dan rudarjev smo prvič praznovali 
popoldne, kar se je izkazalo za dobro 
odločitev, ki se je potem obdržala vsa 
leta, saj si je tako – na za zaposlene v 
družbah Skupine Premogovnik Vele-
nje dela prost dan – prireditev lahko 
ogledalo veliko ljudi. Takratni predse-
dnik države Milan kučan, ki je bil 

tri leta prej častno sprejet v rudarski 
stan, je Premogovniku Velenje podelil 
okoljski certifikat ISO 14001.

leta 2003 je novinec 
namesto gesla zaigral 
golico
Čez kožo je novince uspešno, kot 
že 15 let prej, popeljal vodja parade 
dr. Milan Medved, ki je tisto leto to 
funkcijo opravljal zadnjikrat. Prav 
tako zadnjikrat je po 18 letih vse niti 
priprav ceremoniala na Skok čez kožo 
vodil takrat še mag. Marjan Hudej. 
Občinstvo je navdušil novinec, ki je 
na sodu namesto povedanega gesla 
na harmoniko zaigral Avsenikovo 
Golico.

Skok čez kožo je bil leta 1975 združen s praznovanjem 100. obletnice rudnika 
lignita Velenje.

34. Skok čez kožo se je še zadnjič odvijal na velenjskem kotalkališču. V rudarski 
stan je bila kot častna skakalka sprejeta takratna direktorica za gospodarsko 
področje v PV Dragica Kotnik.
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leto 2004 si bomo 
zapomnili po glasnem 
fičku
Ko je številno občinstvo že pričako-
valo konec prireditve, se je po atletski 
stezi pripeljal razpadajoč in glasen 
fičko. Iz njega je stopil rudarski 
škrat Bergmandeljc, rekoč, da išče 
direktorja Karbona, da bi mu dal v 
reciklažo svoje vozilo. Ko je izvedel, 
da tega na ta dan ne bo opravil, je 
na plan potegnil listo nasvetov za 
vse zaposlene. Komandant Marjan 
lampret je njegove litanije ustavil z 
vrčkom piva in Bergmandeljc se je 
ob bučnem ploskanju gledalcev in 
hrupu fičkovega motorja le poslovil z 
besedami: »V jami se vidimo!«

leta 2005 smo prejeli 
certifikat za področje 
varnosti in zdravja pri delu
Predstavnik Slovenskega inštituta za 
kakovost in meroslovje je Premogov-
niku podelil certifikat za področje 
varnosti in zdravja pri delu OHSAS 
18001, s tem se je uvrstil med prvih 
deset slovenskih podjetij s tem certifi-
katom. V 130. letu delovanja premo-
govnika so se gesla novincev spogle-
dovala s preteklostjo in prihodnostjo. 

leta 2008 prva razglasitev 
naj sodelavca oz. 
sodelavke ter naj skupine
Prvič je na tej prireditvi potekala 
razglasitev naj sodelavca oziroma 

leta 2003 je novinec na sodu name-
sto povedanega gesla na harmoniko 
zaigral avsenikovo golico.

leta 2004 nas je obiskal Bergmandeljc.

sodelavke in naj skupine v PV ter v 
hčerinskih družbah HTZ, PV Invest, 
RGP in Gost. Eden izmed botrov je 
dal poduk: »Ni težko, poklic kot vsak 
poklic, poreče kdo, ko gre vse gladko in 
lepo. A ko skrivnostne sile pod zemljo 
pokažejo vso svojo kruto moč, ko 
štejeta le znanje in neomajna vera v 
sodelavca pomoč, takrat, novinci, to ni 
poklic kot vsak poklic.«

leta 2014 smo praznovali 
jeseni
Prireditev je bila zaradi stavke name-
sto 3. julija 20. septembra, na praznik 
Mestne občine Velenje. Že pred 23 
leti se je Skok čez kožo zaradi vojne 
v Sloveniji odvijal na ta dan. Častni 
skok je opravil mag. Ivan Ivč kotnik, 

leta 2005 smo prejeli certifikat za področje varnosti in zdravja pri delu.

direktor Šolskega centra Velenje in 
nekdanji ravnatelj Rudarske šole, ki je 
povedal tole geslo: »Naj živi rudarski 
Srečno. In naš šolski Srečno. Ter moj 
Srečno za vse nas, za svetlo prihodnost 
in nasmejan obraz!«

leta 2018 je čez kožo 
ponovno skočila 
generacija 1968
Poleg novincev je čez kožo ponovno 
skočilo nekaj upokojenih rudarjev, ki 
je svoj skok prvič opravilo pred pet-
desetimi leti. Častni skok je izvedel v 
letošnjem letu, žal, preminuli dr. Uroš 
bajželj, eden vodilnih slovenskih ru-
darskih strokovnjakov. Njegovo geslo 
se je glasilo »Rudarstvo je znanost in 
stroka, brez katere ni napredka.«
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Pripadnost ostane za 
vedno
Skriti v kotičkih naših misli se spo-
mini utrnejo kot padajoča zvezda. 
Narišejo nasmeh na obraz, mogoče 
se utrne tudi kakšna solza. Včasih 
zadostuje vonj, drugič pesem, tretjič 
človek. Eden za drugim pa sestavljajo 
zgodbo. Naši sogovorniki so z nami 
delili svojo zgodbo o tem, kaj jim 
skok pomeni in kako se spominjajo 
svojega. O občutkih smo povprašali 
staroste rudarskega poklica in tiste, ki 
so aktivni še danes.

Vinko Miklavžina, čez 
kožo skočil leta 1961 
»Ko sem decembra leta 1980 odšel v 
pokoj, sem ostal reden, aktiven udele-
ženec parad. Ob zbiranju na Titovem 
trgu smo si stari kamerati naše gene-
racije podajali roke v pozdrav. Z leti 
je stisk rok redkejši, mnogim zdravje, 
žal, ni več dopuščalo udeležbe na pa-
radi, mnogi so se za vedno poslovili 
od nas. Zadnja leta sva ostala le še jaz 
in lojze Penšek, moj kamerat vse od 
leta 1946. Vsako leto sva si, ko sva 
se razšla, obljubila, da se  prihodnje 
leto spet vidiva v paradi. Žal je lani za 
vedno odšel, ostal sem sam,« se spo-
minja vinko Miklavžina. »Vseskozi 
sem bil aktiven udeleženec parade, 
razen pred petimi leti. Namesto, da 
bi oblekel uniformo za parado, sem 
oblekel črnino, za vedno se je poslovi-
la moja žena. Ko se je bližal prihod 
parade na Mestni stadion, ko so se v 
pozdrav paradi zaslišale salve, me je 
stisnilo pri srcu, češ, Vinko, danes pa 
te ni med njimi. Vedno, ko smo pri-
korakali na stadion in je naš pogled 
ujel polne tribune gledalcev, so nas 
prevevali posebni občutki. Takrat mi 
je vedno znova zaigralo srce. Vinko je 
še vedno med vami! Lepo je s tribune 
opazovati močne fante, ki so končali 
šolo in postali kvalificirani rudarji, 
kopači in rudarski inženirji. Prijetno 
je poslušati »skakače«, ki odgovarjajo 
na vprašanja vodje parade. Ti odgo-
vori so vedno globoki, predvsem pa v 
šaljivem tonu. Želim si, da bi praznik 
simboliziral rudarje in pomenil vese-
lo druženje vse do tedaj, ko bo rudar-
stvo pomemben člen v gospodarstvu. 
Srečno, rudarji kamerati!«

leta 2018 je poleg novincev čez kožo ponovno skočilo nekaj upokojenih rudarjev, 
ki je svoj skok prvič opravilo pred petdesetimi leti. 

leta 2014 je bil Skok čez kožo zaradi stavke namesto 3. julija izveden 20. sep-
tembra, na praznik Mestne občine Velenje.

leta 2008 smo na Skoku prvič razglasili naj sodelavca oz. sodelavke ter naj skupine.



88

Z DEloM SE VSE DoSEŽE

Jože Virbnik, v rudarski 
stan sprejet leta 1989 
»Moj oče in nekaj stricev so bili 
rudarji, zato sem rudarsko šolo 
obiskoval tudi sam. Zaključek šolanja 
s skokom čez kožo je bil izjemno po-
memben trenutek v mojem življenju, 
ki se mi je globoko vtisnil v spomin. 
Po prvih skokih pred Domom kul-
ture Velenje je kot prizorišče sledilo 
kotalkališče in tam sem svoj skok na 
lep, sončen dan pred 31 leti opravil 
tudi sam. Takrat sem imel »fička« in 

Vinko Miklavžina (v sredini), je čez kožo skočil na našem prvem Skoku leta 1961.

po skoku smo se s kamerati z veliko 
mero ponosa zapeljali do kolega v 
Mislinjo in nazaj. Rudarski poklic mi 
je zlezel pod kožo, zato moj dom bo-
gatijo rudarski motivi, kot sta »hunt« 
in kapelica sv. Barbare. Vsako leto se 
udeležim rudarske parade, saj me-
nim, da moramo tradicijo ohranjati. 
Da je rudarski praznik pomemben 
tudi za druge prebivalce Šaleške doli-
ne, se kaže v velikem številu gledalcev 
na prireditvi Skok čez kožo. Leta 
1989 smo bili »močna« generacija in 
žalosti me dejstvo, da danes ni več 
tako. Zanimanje za poklice, povezane 
z rudarstvom, močno upada. Rudar-
stvo je lep in plemenit poklic, rudar 
pa pogumen in vedno pripravljen 
pomagati. Dela je dosti, premoga 
tudi, zato upam, da se nam bo v naših 
vrstah pridružilo čim več mladih.«

aleksander Kavčnik, Skok 
čez kožo opravil leta 1991
»V  rudarski stan sem bil sprejet 
leta 1991, v podobnih razmerah 
kot danes. Takrat je bil skok zaradi 
osamosvojitvene vojne izveden v 
septembru, letos bo kasneje zaradi 
virusa. Seveda pa to ni razlog, da naša Jože Virbnik

aleksander Kavčnik

generacija knapov ne bi bila kaj manj 
ponosna na svoj poklic. Skok čez 
kožo smo opravili pod Restavracijo 
Jezero. Do danes sem imel čast skočiti 
čez kožo še dvakrat, kot boter no-
vincem in kot predstavnik generacij. 
Izkusil sem tisti pravi čar skoka pred 
veliko množico, ko s cmokom v grlu 
ponosno poveš generalije in geslo. To 
so trenutki, ki se za vedno vtisnejo v 
spomin in nikoli ne zbledijo. Srečno!«

Jernej Plešnik, čez kožo 
skočil leta 2019 
»Za rudarski poklic me je navdušil 
moj dedek, ki je prav tako bil rudar. 
Skok čez kožo sem opravil lani, zato 
je spomin nanj še zelo svež. Spomnim 
se, da sem na začetku dogodka čutil 
veliko napetost, tudi pri povedanem 
geslu me je zaradi številčnega občin-
stva spremljala precejšnja trema. Ce-
loten sprejem v rudarski stan – sam 
skok čez kožo z izpitim vrčem piva 
in pozivom »skoči« – je nekaj, česar 
se ne da opisati z besedami, potreb-
no ga je doživeti. Tudi rokovanje s 
starešinami, ki smo jih spoznali že v 

Jernej Plešnik
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času šolanja oz. opravljanja obvezne 
prakse, je v meni zbudilo poseben 
občutek. Na takšen način dijakov ob 
koncu šolanja nikjer v Sloveniji ne 
sprejmejo medse, samo mi, rudarji, 
imamo takšno čast. Mladim, ki se še 
odločajo za poklic, polagam na srce, 
da razmislijo o rudarstvu in z njim 
povezanimi poklici, zagotovo jim ne 
bo žal. Biti rudar je časten poklic!«

Primož rosc, v rudarski 
stan sprejet leta 2019 
 »29. junija 2019, preden sem skočil 
čez kožo, je bilo malo treme, saj bilo 
je treba geslo znati. A pred začetkom 
naju je s kamaratom pot vodila na 
dva kozarca piva, kjer sva tudi tremo 
izgubila. Po skoku je noč hitro minila 
in kar naenkrat šest zjutraj odbila.«  

izidor Jan Pečečnik, Skok 
čez kožo opravil leta 2019
»Po osnovni izobrazbi sem strojni 
tehnik. Želja delati v jami je v meni 
tlela že od nekdaj, saj so z rudarstvom 
povezani moj pradedek, dedek in 

strici. Takoj, ko se mi je ponudila 
priložnost, sem se odločil pridobiti 
poklic geotehnik. Pri moji odločitvi 
mi je vso podporo nudil Premogov-
nik, zato sem danes zaposlen na čelu 
odkopa. Za odločitev mi ni žal in če 
bi imel še enkrat to možnost, bi se 
za ta poklic odločil že prej. Delo ni 
lahko, toda v jami vladata tovarištvo 
in skupinski duh, ki ju v zasebnih 

Primož rosc izidor Jan Pečečnik

podjetjih, kjer sem delal prej, nisem 
doživel. Menim, da je rudarske 
vrednote in tradicijo Skoka čez kožo 
treba ohranjati tudi v prihodnje, prav 
tako druženje po prireditvi, ki nas še 
dodatno povezuje.«

Metka Marić
(vir podatkov o posameznih skokih: 

brošura 50. Skok čez kožo)

Dan rudarjev bomo 
zaznamovali s 
kanonado in budnicami 
rudarske godbe.

zaradi odloka o začasni splošni 
omejitvi zbiranja ljudi na javnih 
krajih in mestih v republiki slo-
veniji, ki v tem trenutku dovoljuje 
zbiranje največ 500 oseb na javnih 
površinah, je odbor za pripravo 
prireditev ob prazniku rudarjev – 3. 
juliju sprejel odločitev, da tradicio-
nalno prireditev skok čez kožo, na 
kateri se vsako leto zbere več tisoč 
ljudi, prestavi na jesenski čas.

60. Skok čez kožo bi sicer potekal 
v petek, 3. julija 2020. Na ta dan 
bomo praznik rudarjev kljub temu 
obeležili s kanonado z Velenjskega 
gradu ob 6. uri zjutraj in z budnica-

mi Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje na različnih lokacijah 
po Velenju in v Šoštanju. V Muzeju 
premogovništva Slovenije bomo ob 
10. uri pripravili tudi srečanje delov-
nih jubilantov in jubilantov jamske 
reševalne čete s podelitvijo priznanj, 
seveda z upoštevanjem priporočil 

Nacionalnega instituta za javno 
zdravje in vseh veljavnih ukrepov.

o nadomestnem datumu prire-
ditve skok čez kožo vas bomo 
pravočasno obvestili.

Odbor za pripravo  
prireditev ob 3. juliju

Jubilejni, 60. Skok čez kožo 
prestavljen na jesenski čas
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Zaradi navedenega si prizadevamo 
kovinske tujke kar v največji meri 
odstraniti iz premoga. Del  jih od-
stranijo že zaposleni delavci na samih 
pripravskih in odkopnih deloviščih. 
Drugi način odstranjevanja je upo-
raba detektorjev kovin na smernih 
odvoznih transporterjih s trakom. V 
tem primeru detektorji ob zaznavi 
kovinskih tujkov zaustavijo tran-
sporter, delavec pa ročno odstrani 
kovinske tujke iz transporterja. Teža-
va takšnega odstranjevanja je v tem, 
da se zaradi tega več desetkrat na 
dan transporter ustavi, zaradi česar 

V proizvodnem procesu pridobivanja premoga se srečujemo s problematiko kovinskih tujkov med 
premogom. Najpogosteje so to objemke ločnega podporja, deli sider, deli ločnega podporja, razni 
deli cevi, vijačni material, deli strojne opreme, vezice, obešala in predstavljajo veliko nevarnost za 
poškodbo transporterjev s trakom, predvsem za gumo teh transporterjev. Zaradi njih lahko pride 
do resne poškodbe in posledično do daljšega zastoja v procesu pridobivanja premoga, prav tako 
pa predstavljajo tudi težavo v procesu drobljenja premoga v drobilnikih na DIK in v TEŠ.

Montaža elektromagnetnega 
nadtračnega separatorja na 
transporterju s trakom T-60

Situacija vgrajenega separatorja na transporterju T-60

se zaustavi celotni delovni proces na 
odkopnem ali pripravskem delovišču.
Boljša rešitev je vgradnja nadtračnih 
elektromagnetnih separatorjev, ki 
odstranijo kovinske tujke brez zausta-
vljanja transporterjev s trakom. Tako 
smo v letu 2018 na vrhu bunkerja B3 
nad pogonom transporterjev T321 in 
T322 namestili dva elektromagnetna 
separatorja, ki omogočata izločitev 
kovinskih tujkov iz premoga. Njegovo 
delovanje se je v praksi dobro izkaza-
lo in je bistveno zmanjšalo prisotnost 
kovinskih tujkov pri transportiranju 
premoga v TEŠ. 

Zaradi dobrih rezultatov smo se 
odločili za vgradnjo nadtračnih 
elektromagnetnih separatorjev tudi v 
jamo, in sicer na transporter glavnega 
odvoza T-60.  V času med 6. in 7. 
junijem 2020 smo izvedli montažo 
nadtračnega separatorja na transpor-
terju T-60. Nadtračni separator bo iz 
transporterja T-60 izločeval kovinske 
tujke in jih odlagal ob transporter. 
Montažo konstrukcije, separatorja in 
obešanje je izvedla enota OUTN HTZ 
ob podpori strokovnjakov Premo-
govnika Velenje. Pri sami montaži 
in obešanju se je vršil nadzor tudi s 
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strani proizvajalca separatorja. Sama 
montaža je zahtevala odlično predpri-
pravo in organiziranost. Zaradi velike 
teže 12.500 kg je bil velik izziv tudi 
transport separatorja do lokacije 
vgradnje. Za transport je bilo potreb-
no izdelati posebno vozno enoto za 
prevoz separatorja po jašku NOP.
Konstruiranje nosilne konstrukcije, 
kamor je nadtračni separator obešen, 
konstrukcije transporterja iz nema-
gnetnega nerjavečega jekla ter tudi 
vozne enote za transport separatorja 
po jašku so se izvedli v Strojni pripra-
vi dela. Konstrukcijo in vozno enoto 
je izdelalo hčerinsko podjetje Sipoteh.
Po montaži je bil opravljen testni za-
gon in preizkus izločevanja kovinskih 
tujkov. Prvi rezultati kažejo dobro 
učinkovitost in dosego zastavljenega 
cilja. Pred stalno uporabo je potrebno 
dokončati in vgraditi še nekaj doda-
tnih varnostnih elementov. 

Transport separatorja na posebni vozni enoti

ParaMeter vrednost

Celotna dolžina separatorja 4660 mm

Medosna razdalja med pogonskim in povratnim valjem 4240 mm

Max širina separatorja 2625 mm

Max višina separatorja 900 mm

Teža 12500 kg

Premer valjev 400 mm

Moč elektromagneta 18,040 kW

Moč pogona traku 11 kW

Izstopni vrtljaji pogona 153 min-1

Izstopni moment pogona 646 Nm

osnovni podatki magnetnega separatorja MST 15/16 KM-EX-3D:

V prihodnosti načrtujemo 
vgradnjo elektromagnetnih 
separatorjev tudi na transpor-
terje s trakom na odkopnih 
deloviščih oziroma čim bližje 
deloviščem, kjer kovinski tujki 
vstopajo v transportni sistem 
premoga. Na ta način bomo 
kovinske tujke odstranili brez 
zaustavljanje transporterjev, 
kar bo posledično pomenilo 
tudi manj prekinitev proizvo-
dnega procesa.

mag. Boštjan Škarja in Matej Skornšek
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Glavni procesi in aktivnosti Jamske strojne službe (JSS) so 
montaža in demontaža opreme ter vzdrževanje in pregledi 
opreme na odkopnih in pripravskih deloviščih, vzdrževa-
nje in pregledi ostale strojne opreme v jamskih objektih, 
črpališča, jamska in visokotlačna črpalna postaja, vzdrže-
vanje in pregledi visečih dieselskih lokomotiv (VDL), ran-
žirnih vlakov in vseh pripadajočih komponent (dvižnih 
gredi, klopi …), vzdrževanje in pregledi talnih lokomotiv, 
sedežnic in vrtalnih garnitur, vzdrževanje pomožnih 
jamskih objektov (skladišče olj in maziv, remize VDL in 
vulkanizirnice), montaža, pregledi in vzdrževanje protipo-
žarnega omrežja v jami, montaža, demontaža, vzdrževanje 
in pregledi vseh strojnih energetskih vodov v jami.

Večje aktivnosti v letu 2019
JSS je v letu 2019 opravila naslednje večje aktivnosti:
odkopna oprema:
A) Montaža 3 odkopov (CD3/J in k.-95/D, k.-110/E):

•	 233 sekcij ≈ 4000 t opreme,

Po uvedbi sistematizacije delovnih mest junija 2019 se je obrat Jamska strojna služba in Jamski 
transport preimenoval v naziv Jamska strojna služba z dvema ločenima stroškovnima mestoma. Po 
novi organizacijski shemi, ki je stopila v veljavo marca letos, je Jamski transport postal samostojna 
enota. Skupaj z Jamsko elektroslužbo ter Transportom in logistiko tvorimo Elektro-strojni sektor 
Premogovnika Velenje. Glavne aktivnosti Jamske strojne službe ostajajo enake – montaža, vzdrže-
vanje in pregledi jamske opreme.

Jamska strojna služba v 
letu 2019

•	 410 m odkopnega transporterja JOY ≈ 350 t opreme,
•	 140 m smernega transporterja JOY ≈ 250 t opreme,
•	 2 rezalno-pridobivalna stroja ≈ 66 t opreme,
•	 3100 m smernega transporterja s trakom 1200 mm ≈ 

150 t opreme,
•	 ~ 9 km cevovodov za dovod in odvod emulzije na 

odkope ≈ 70 t opreme,
•	 ~ 6 km cevovodov za povišan tlak vode na odkopu ≈ 

60 t opreme,
skupaj ~ 4.900 t opreme.

B) Demontaža 3 odkopov (k. -95/B, CD3/G in k. -95/D):
•	 271 sekcij ≈ 4600 t opreme,
•	 475 m odkopnega transporterja JOY ≈ 715 t opreme,
•	 126 m smernega transporterja JOY ≈ 240 t opreme,
•	 3 rezalno-pridobivalna stroja ≈ 99 t opreme,
•	 ~ 16 km cevovodov v odvoznih in dostavnih progah 

≈ 160 t opreme,
skupaj ~ 5.800 t opreme.

foto: Miran Beškovnik
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Montaža in demontaža opreme na pripravskih 
deloviščih:

•	 montaža 17 napredovalnih strojev in 8 podajalnikov 
lokov,

•	 montaža ~ 6200 m transporterjev s trakom 800 mm 
(10 transporterjev),

•	 montaža ~ 3000 m transporterjev s trakom 650 mm 
(10 transporterjev),

•	 montaža ~ 5000 m dvoverižnih transporterjev (34 
transporterjev DVT 430 in 60 transporterjev DVT 
470),

•	 montaža ~ 20 km cevovodov za tehnološko vodo, 
komprimiran zrak in odpadno vodo,

•	 montaža 6 drobilnikov, 27 vitlov in 17 nakladalcev.

Manj zastojev z vlaganjem v opremo
V JSS dnevno spremljamo in evidentiramo zastoje na 
strojnih napravah. V letu 2019 je bilo evidentiranih za 
699 ur strojnih zastojev, v primerjavi z letom 2018 jih je 
bilo 26 % manj. Največ zastojev na opremi pripravskih 
delovišč je na rezalno-napredovalnih strojih in dvove-
rižnih transporterjih, na opremi odkopnih delovišč pa 
na odkopnih verižnih transporterjih, sledijo pa okvare 
na smernih verižnih transporterjih. Po vzrokih je največ 
zastojev zaradi zloma in utrga, netesnosti, sledijo zastoji 
zaradi tehnološkega procesa, mehanskih poškodb, iztroše-
nosti in preobremenitev. Največ časa je bilo porabljenega 

Črpališča:
Iz jame Premogovnika Velenje smo v letu 2019 
izčrpali 1.773.503 m³ vode, od tega iz črpališča na 
k. -130 v jami Preloge ~ 1.137.434 m³ vode, iz k. 
+120 v jami Škale pa ~ 636.069 m³ vode.

Poraba olja in masti:
~ 21 t vseh vrst olj,
~ 4.000 tub masti ≈ 2.000 kg, 
~ 570 kg masti v embalaži,
~ 60.900 kg emulzijskega olja.

za odpravljanje zastojev zaradi zloma in utrga, netesnosti, 
sledijo pa zastoji zaradi iztrošenosti, tehnološkega procesa, 
mehanskih poškodb ter remontov. Trend povečevanja 
števila zastojev, kljub temu da smo jih to leto zmanjšali, 
lahko zaradi iztrošene opreme pričakujemo tudi v letu 
2020. Število zastojev se bo zmanjšalo z vlaganjem v novo 
elektro-strojno opremo.

Skrb za zaposlene
Negativni trend staleža v JSS bi se z novim zaposlovanjem 
upočasnil. Zaradi upokojevanja smo beležili konstanten 
upad skozi vse leto, razen ob zaposlitvah ali prestavitvah 
med obrati. Stalež se je v JSS glede na 31. december 2018 
zmanjšal za 6 zaposlenih. Poleg ustreznega števila zaposle-
nih je potrebno skrbeti tudi za njihovo primerno usposo-
bljenost, zaradi česar se vsako leto organizira izobraževa-
nje s področij hidravlike, pnevmatike, tečaj za upravljalce 
vitlov in več internih prikazov vzdrževanja in uporabljanja 
opreme. 

izzivi v prihodnjih letih
Največji izziv v prihodnjih letih je zagotavljanje ustreznega 
števila zaposlenih. Zaposlovanje je nujno potrebno pred-
vsem z vidika prenosa znanja na prihajajoče generacije za-
poslenih, ki bodo skrbeli, da se bo odkopavanje premoga 
lahko nemoteno nadaljevalo tudi v prihodnjih desetletjih. 

Klemen Mevc in Simon Dobaj

iz jame Premogovnika Velenje smo v letu 2019 izčrpali 1.773.503 m³ vode. (foto: Miran Beškovnik)
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Oba napredovalna stroja sta bila 
že precej izrabljena, saj smo v naši 
jami enega uporabljali od leta 1984, 
drugega pa od leta 1988. Za remont 
obeh strojev smo morali pripraviti 
celovit plan aktivnosti, saj so zmo-
gljivosti v Remontnih delavnicah 
hčerinske družbe HTZ osredotočene 
predvsem na potrebe Premogovnika 
Velenje. Delo smo organizirali tako, 
da so remonti in redno vzdrževanje 
premogovniških strojev potekali 
nemoteno. Načrt za izvedbo del so iz-
delali strokovnjaki Strojne in elektro-
priprave dela Premogovnika Velenje. 

Dva napredovalna stroja gPK 
obnovili in prodali v Srbijo
V Premogovniku Velenje, kjer smo po mnenju mednarodnih strokovnjakov prepoznani kot eden 
najsodobnejših premogovnikov za podzemno pridobivanje premoga na svetu, svoje znanje in teh-
nologijo že vrsto let izmenjujemo in tržimo tudi izven okvirov naše matične države. Do zdaj smo  
uspešno sodelovali z rudarskimi regijami v Evropi, Rusiji, Gruziji, Turčiji, Indiji, Vietnamu, Indo-
neziji, Avstraliji in Novi Zelandiji. Zadnja leta smo zelo uspešni predvsem na trgih jugovzhodne 
Evrope – še najbolj v državah naše nekdanje skupne države. Dobro sodelovanje s srbsko družbo 
JP PEU Resavica, znotraj katere deluje kar devet rudnikov, smo konec lanskega leta nadgradili s 
prodajo dveh napredovalnih strojev GPK. Oba stroja, ki smo ju do nedavnega uporabljali v našem 
premogovniku, smo v remontnih delavnicah hčerinske družbe HTZ v celoti obnovili in revitalizirali 
ter ju uspešno zmontirali v tamkajšnjih rudnikih RMU Sokobanja in RMU Štavalj.

Kljub povečanemu obsegu dela smo 
oba stroja skupaj z zaposlenimi v 
Remontni delavnici HTZ uspešno in 
predvsem pravočasno remontirali ter 
pripravili za končnega naročnika.

Marca pri naročniku 
zmontirali prvi, junija še 
drugi stroj
Marca letos smo v rudniku Sokoba-
nja uspešno izvedli montažo, zagon 
in tehnični pregled prvega stroja, 
opravili pa smo tudi strokovno izo-
braževanje tamkajšnjih zaposlenih o 

uporabi in vzdrževanju stroja. Na za-
četku letošnjega junija smo uspešno 
remontirali še drugi stroj. Po uspešni 
sestavi in preizkusu pri nas smo stroj 
pripravili za transport in ga dostavili 
v rudnik Štavalj. Tamkajšnji zapo-
sleni, ki so bili z naše strani o tem 
predhodno poučeni, so stroj uspešno 
zmontirali in zagnali. Vsa dela so 
potekala strokovno in pravočasno ter 
v skladu s pogodbenimi roki. Tudi 
tehnična dokumentacija je bila naroč-
niku predana skladno s pogodbenimi 
in časovnimi obveznostmi.

foto: Franjo Mazaj
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odlične reference za 
Premogovnik in HTZ 
V Skupini Premogovnik Velenje smo 
v zadnjih letih uspešno remontirali 
in v proizvodni proces naročnikov 
vpeljali več napredovalnih strojev na 
Slovaškem, v Srbiji, Bosni in Her-
cegovini, Črni Gori in v Turčiji, kar 
predstavlja odlične reference tako za 
Premogovnik Velenje kot tudi za naše 
hčerinske družbe.

Slobodan Mrkonjić
vir: Franjo Mazaj in Sebastjan Novak

Mag. ludvik golob, projek-
tni vodja: »Zahvala in pohvala 
za odlično izvedbo projekta 
gre vsem, ki so sodelovali pri 
njegovi realizaciji – predvsem 
zaposlenim v Elektro- in 
strojni pripravi dela, Remon-
tnih delavnicah naše hčerin-
ske družbe HTZ in seveda 
premogovniškima obratoma 
Izobraževanje ter Priprave. Pri 
tem projektu se je še enkrat 
več izkazalo, kako pomembno 
je dobro sodelovanje različ-
nih področij in profilov naših 
sodelavcev – tokrat strojnikov, 
elektrikarjev in rudarjev.«

Projektna skupina sodelavcev Premogovnika Velenje in HTZ Velenje skupaj s predstavniki naročnika (foto: Jože Stropnik)

foto: Franjo Mazaj
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Uporabljamo tehnologije 
četrte industrijske 
revolucije 
V procesih na površju uporabljamo 
tehnologije, ki so značilne za četr-
to industrijsko revolucijo. Tako na 
primer sledimo oblačilom v pralnici 
perila in rudarjem pri vstopu v jamo 
s tehnologijo RFID UHF, nadziramo 
potresno stanje na pridobivalnem 
področju z mrežo seizmografov in 

Digitalna preobrazba 
Premogovnika Velenje
V družbah Skupine Premogovnik Velenje sledimo trendom na področju digitalizacije. Projekte 
digitalizacije izvajamo tako na poslovnih kot tudi varnostno-tehnoloških sistemih. Na poslovnem 
delu izvajamo celovito prenovo poslovanja z uvajanjem poslovno informacijskega sistema SAP. Na 
varnostnem in tehnološkem področju smo v letošnjem letu prenovili računalniško infrastrukturo 
lastnega podatkovnega centra. V jamskem delu smo z vzpostavljenim komunikacijskim omrež-
jem, ki je sestavljen iz obširnega optičnega omrežja in je na pomembnejših deloviščih nadgrajeno 
z brezžičnim omrežjem, referenčna točka med premogovniki v Evropi. Vsa ta infrastruktura nam 
omogoča zanesljivo delovanje informacijskega sistema ter s tem celoviti nadzor in upravljanje var-
nostnih in tehnoloških parametrov procesa izkopa premoga. 

sinhronizacijo podatkov s tehnologijo 
LTE in izvajamo vzdrževanje po sta-
nju s povezovanjem strojev in naprav 
v računalniško omrežje in z obdelavo 
v podatkovnih bazah za obdelavo ve-
čjih količin podatkov – big data. Tudi 
hčerinska podjetja svojo ponudbo 
prilagajajo novostim na področju di-
gitalizacije. Pri tem prednjači podjetje 
HTZ Velenje, ki že vrsto let na trgu 
ponuja storitve elektronskega arhivi-
ranja poslovne dokumentacije.

V digitalni preobrazbi 
vidimo možnost daljšega 
obratovanja podjetja 
Ker podjetje prihaja iz panoge, ki se 
bo moralo v naslednjih desetletjih 
prestrukturirati, vidimo v digitalni 
preobrazbi možnost daljšega obrato-
vanja podjetja, ohranjanja določenih 
kvalitetnih delovnih mest in ustvarja-
nja novih. Zaradi navedenega v digi-
talizacijo vlagamo znaten del sredstev 
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(2 odstotka investicij). V prihodnjih 
letih načrtujemo nadaljnja vlaganja v 
digitalizacijo procesov proizvodnje, 
vzdrževanja, učinkovite rabe energije 
in prehoda na brezpapirno poslovanje. 
Slovenska energetika vlaga znatna 

sredstva v to področje in je dobro 
digitalizirana. Glede na starost in 
stanje energetske infrastrukture in 
glede na nove trende na področju 
vzdrževanja, ki temeljijo na predno-
stih digitalizacije, lahko energetika z 

novimi pristopi k vzdrževanju zago-
tovi stabilnejšega delovanja sistemov 
in nižanje stroškov, še več pozornosti 
pa bo potrebno v prihodnje nameniti 
področju kibernetske varnosti. 

Borut Kac

Proizvodnja v maju 2020 (operativni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –110/E 139.000 114.220 –24.780 82,17 4.759
E. K.  –95/C 210.000 189.734 –20.266 90,35 7.906
Proizvodnja 349.000 303.954 –45.046 87,09 12.665
Priprave 10.100 8.754 –1.346 86,67 365
skupaj Pv 359.100 312.708 –46.392 87,08 13.030

Proizvodnja januar–maj 2020 (letni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 1.394.850 1.099.775 –295.075 78,85 9.481
Priprave 53.000 78.283 25.283 147,70 675
skupaj Pv 1.447.850 1.178.058 –269.792 81,37 10.156

Nadzorni svet imenoval novo 
poslovodstvo za prihodnje 
štiriletno obdobje
Nadzorni svet Premogovnika Velenje, d. o. o., je na svoji redni seji, ki je potekala v petek, 12. junija 2020, sprejel 
naslednje sklepe o imenovanju: 
•	 imenovanje dr. Janeza Rošerja za generalnega direktorja Premogovnika Velenje za dobo štirih let, z 

možnostjo ponovnega imenovanja. Štiriletni mandat mu je začel teči 13. 6. 2020;
•	 imenovanje mag. Mojce Letnik za direktorico Premogovnika Velenje za dobo štirih let, z možnostjo 

ponovnega imenovanja. Štiriletni mandat ji bo začel teči 1. 12. 2020 in
•	 predhodno soglasje skupščini odvisne družbe k imenovanju Nine Mauhler za direktorico HTZ Velenje, I. P., 

d. o. o., za mandatno dobo štirih let. Štiriletni mandat ji je začel teči 22. 6. 2020. 

Vsem trem čestitamo v imenu družb Skupine PV in jim želimo uspešno delo!
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avtomatizacija jamskih 
črpališč vode 
Inovatorji Premogovnika Velenje 
so že skoraj tradicionalno priso-
tni v družbi najboljših slovenskih 
inovatorjev. Z letošnjo inovacijo 
Avtomatizacija jamskih črpališč vode 
k. +120 in k. +85, katere avtorji so 
Matjaž krenker, danijel šibanc, 
Uroš verdev, jože tevž in boštjan 
salmič, bistveno izboljšujemo proces 
črpanja jamskih voda. Avtomati-
zirali smo delovanje dveh jamskih 
črpališč Premogovnika Velenje, v 
katerih zbiramo in na površje črpamo 
neoporečno vodo. V navedenih 
črpališčih imamo skupno vgrajene 
štiri 130-kubične črpalke ter dve 
manjši potopni črpalki. Dnevno 
prečrpamo do 5.200 kubičnih metrov 
vode, od katerih jih povprečno 2.880 

Vnovič se potegujemo za 
najboljše inovacije SaŠa regije
V Premogovniku Velenje in invalidskem podjetju HTZ Velenje, ki je z več kot 800 zaposlenimi tudi 
največja hčerinska družba Premogovnika Velenje, se vnovič potegujemo za priznanja najbolj-
šim inovacijam v SAŠA regiji. Na letošnji razpis smo prijavili tri inovacije, in sicer premogovniško 
inovacijo »Avtomatizacija jamskih črpališč vode k. +120 in k. +85« ter dve inovaciji družbe HTZ 
»Razstavljanje uporabljenih vijačnih spon« in »Reorganizacija skladiščnega poslovanja v glavnem 
skladišču Premogovnika Velenje«.

Inovativno razmišljanje je v 
Skupini Premogovnik Velenje 
že nekakšna stalnica. V naši 
osnovni dejavnosti, ki poteka 
nekaj sto metrov pod zemljo, 
smo vselej stremeli k izboljša-
vam in humanizaciji delovnih 
procesov. Največja prelomnica 
inovativnosti se je v jami Pre-
mogovnika Velenje zgodila že 
v sedemdesetih letih minulega 
stoletja, ko smo v proces pri-
dobivanja premoga vpeljali so-
dobno tehnologijo, ob tem pa 
smo razvili in patentirali tudi 
lastno mednarodno priznano 
Velenjsko odkopno metodo. 
S tem se je bistveno povečala 
proizvodnja premoga, delo v 
jami pa je postalo veliko lažje, 
varnejše in bolj humano.

porabimo za tehnološke procese v 
jami, preostanek pa prečrpavamo na 
površje. Procesna in tehnična rešitev 
vsebujeta izbrano kombinacijo parov 
črpalk z neodvisnim napajanjem ter 

ločenim sistemom krmiljenja. Na tak 
način zagotavljamo najvišjo stopnjo 
varnosti pred nekontroliranimi vdori 
podzemne vode ter obratovalno za-
nesljivost črpališča ter v nadaljevanju 

Primerjava konfiguracij črpališča s starimi črpalkami (zgoraj) in novimi črpalkami 
s procesno krmilno opremo (spodaj). (foto: Miran Beškovnik)
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celotne jame. Jedro inovacije je avto-
matsko krmiljenje celotnega postroja 
črpalk z opcijo krmiljenja na daljavo 
preko aplikacije SCADA ter serverja 
OPC. Podatki procesa črpanja se 
shranjujejo v nadzornem centru ter 
omogočajo analizo delovanja opreme 
za potrebe optimizacije, statistične 
obdelave ter druge namene.
Izvedba projekta je bila pripravljena 
namensko za navedeni črpališči v 
predelu jame Škale, kjer so bile rudar-
ske aktivnosti v smislu odkopavanja 
zaključene pred skoraj dvajsetimi leti. 
Z namenom zmanjševanja potrebne-
ga kadra in stalne prisotnosti lahko 
izvedeno procesno inovacijo opišemo 
kot pilotni projekt za ostala jamska 
črpališča. Glede na to, da se v Slove-
niji že črpa voda v še nekaj opuščenih 
premogovnikih, rudnikih in drugih 
podzemnih objektih (tunelogradnja), 
smatramo, da je pridobljeno znanje 
možno uporabiti v smislu projek-
tantskih in tehnoloških storitev za 
zunanje naročnike. Finančni učinki 
izvedene inovacije se lahko ovredno-
tijo z več vidikov, in sicer v prihranku 
pri strošku dela, optimizaciji elektro-
-strojne opreme ter krmilnega siste-
ma in predelavi obstoječih elementov 
postroja.

razstavljanje uporabljenih 
vijačnih spon
Inovacija Razstavljanje uporabljenih 
vijačnih spon predstavlja tehnolo-
ški izziv na področju vzdrževanja 
rudarske opreme in njene vnovične 
uporabe. V procesu pridobivanja 
premoga v Premogovniku Velenje je 
za izdelavo jamskih prostorov in prog 
potrebno veliko strojnih elementov, 
ki so ključnega pomena za izvedbo 
proizvodnega procesa. Po zaključe-
nem izkopavanju premoga v jami 
na površje prihajajo velike količine 

Tudi obe inovaciji hčerinske 
družbe HTZ sta rezultat tesne-
ga sodelovanja Premogovnika 
Velenje in HTZ Velenje, saj so 
na obeh projektih – tako kot 
že velikokrat do zdaj –  sode-
lovali zaposleni na različnih 
področjih delovnega procesa v 
obeh družbah.

Deponija vijačnih sponk K-24 in TH-29 za sekanje

Stroj za demontažo vijačnih spon K-24 in TH-29

orodje za razstavljanje vijačnih spon - sekanje matic
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uporabljene vgrajene opreme. Med 
ključne elemente za izdelavo in pod-
piranje jamskih prostorov v Premo-
govniku uvrščamo tudi jekleno ločno 
podporje in vijačne spone. Osnovni 
element za izdelavo in podpiranje 
jamskih objektov je jekleni profil, 
za povezavo profilov v obroč pa se 
uporabljajo vijačne spone. Nekaj časa 
se je večina uporabljenih spon odpro-
dajala kot odpadno železo, saj so bili 
v večini primerov vijačnih spon po-
škodovani vijaki, s katerih ni možno 
odviti matic. Ker zaradi tega nastane 
velik strošek nabave novih spon, so 
avtorji inovacije predlagali mehansko 
razstavljanje vijačnih spon in njihovo 
vnovično uporabo v procesu pridobi-
vanja premoga. Pri ponovni uporabi 
vijačnih spon je izračunan gospo-
darski prihranek na letni ravni, ki v 
prvem letu znaša 622.740 EUR, vsako 
nadaljnje leto pa 124.498 EUR.
Inovacija je rezultat sistematičnega 
projektnega dela, pri katerem se 
povezujejo interdisciplinarna znanja 
z različnih področij. Visoka usposo-
bljenost zaposlenih v podjetju in zu-
nanjih sodelavcev ter močna podpora 
vodstva in vseh podpornih služb, so 
zagotovili uspešno izvedbo vpeljave 
inovacije. V projektu so sodelovali 
Ivan glušič, bojan gajšek, vladimir 
Postružin in robert doler iz družbe 
HTZ, dušan Čižmek in Marjan 
ostruh iz Premogovnika Velenje ter  
bogdan Mohorič iz podjetja OSA-
-TEH kot zunanji sodelavec.

reorganizacija 
skladiščnega poslovanja v 
glavnem skladišču 
Z inovacijo Reorganizacija skladišč-
nega poslovanja v glavnem skla-
dišču Premogovnika Velenje smo 
centralizirali vsa manjša skladišča v 
enotno glavno skladišče Premogov-
nika Velenje. Tega upravlja hčerinska 
družba HTZ, ki za Premogovnik Ve-
lenje med drugim izvaja tudi storitve 
skladiščnega poslovanja in notranje 
logistike. Glavno skladišče je vpeto v 
vse logistične operacije, ki so vezane 
na nemoteno delovanje vseh poslov-
nih procesov Skupine Premogovnik 
Velenje. Zaradi velike razdrobljeno-
sti manjših skladišč je bilo treba na 
področju notranje logistike sistemati-
zirati in uvesti fizične, informacijske 
in sistemske spremembe v celotnem 

procesu skladiščnega poslovanja. Vsa 
manjša skladišča so zdaj centralizirana 
in delujejo v okviru glavnega skladi-
šča. Uvedli smo enotno prevzemno iz-
dajno točko. Skladiščne lokacije so po 
novem prilagojene procesom, procesi 
dela v skladišču pa po novem omo-
gočajo nemoteno delovanje ne glede 
na zaposlene, vrsto blaga in zahtevani 
proces s strani uporabnika. Skladišče-
nje je optimizirano glede na potrebe 
naročnikov, s tem pa je omogočeno 
nemoteno delo s strani logističnih 
procesov. Tovrstna reorganizacija je 
dvignila učinkovitost delovanja glav-
nega skladišča in skrajšala odzivni čas 
prevzema in izdaje blaga.
Razlog za reorganizacijo skladiščnega 
poslovanja je finančne narave. Zago-
toviti je bilo treba dvig učinkovitosti 
skladiščnega poslovanja, ob zmanjša-
nju stroškov dela in brez negativnega 
vpliva na delovanje družb Skupine 
Premogovnik Velenje. 

Inovacijski skupini, ki jo je vodil da-
libor jugović, z njim pa so sodelovali 
še staška velikonja, Peter Hudournik 
in semir agić, je to več kot uspelo. S 
posodobitvijo procesa in posledično 
z izboljšanjem kakovosti nastaja manj 
tveganj v izvajanju procesa. Z vpeljavo 
novega načina spremljanja in izvaja-
nja skladiščenja zmanjšujemo stroške 
poslovanja in ogljični odtis procesa 
pridobivanja premoga, obenem zago-
tavljamo pravočasno oskrbo procesa 
pridobivanja premoga z vsem potreb-
nim materialom. 
Podana inovacija je zaščitena kot 
poslovna skrivnost. Tako v Premogov-
niku Velenje kot tudi v družbi HTZ 
Velenje imamo vpeljan sistem vodenja 
kakovosti ISO 9001, sistem ravnanja z 
okoljem ISO 14001 ter sistem vodenja 
varnosti in zdravja pri delu ISO 45001, 
kjer so določena pravila poslovne 
skrivnosti v sistemskih dokumentih.

Slobodan Mrkonjić

Merljivi dejavniki stroškov in prihrankov reorganizacije skladiščnega poslovanja v 
glavnem skladišču na letni ravni (podatki za leto 2019) skupaj tvorijo gospodarski 
prihranek v višini 186.100 EUr. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Upokojeni v obdobju 

od 1. 6. 2019

do 31. 5. 2020

Drago KoČNiK,
upokojen 5. maja 2019.
Rodil se je 4. 11. 1967 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Natašo, rojeno Koren. 
Oče Urbana in Aljaža.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
KV-rudar v obratu Jama Pesje. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1988.
Ob delu se je izobrazil za inštruktorja 
pripravništva.
Ob upokojitvi je delal kot odgovorni 
rudar v Službi vzdrževanja.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela 
v podjetju, 4 leta aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi in za 60-krat 
darovano kri oziroma za krvodajal-
stvo. Prejel je tudi bronasti in srebrni 
častni znak Planinskega društva 
Škale-Hrastovec.
V prostem času igra nogomet in 
odbojko, zelo aktiven pa je tudi v Pla-
ninskem društvu Škale-Hrastovec.
V pokoju se bo ukvarjal s pohodi in 
rekreacijo s prijatelji, veliko časa bo 
preživel tudi na svojem vikendu.
Njegovo življenjsko načelo je: »Če 
imaš družino in zdravje, imaš vse.«
Sodelavcem želi veliko zdravja, sreče, 
strpnosti in pozitivne energije, poz-
dravlja pa jih z rudarskim Srečno!

iVaN STroPNiK,
upokojen 9. junija 2019.
Rodil se je 20. 11. 1967 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Lilijano, rojeno Drev. 
Oče Mateja, Timoteja in Aleksandre.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 
kot NK-delavec v obratu Klasirnica. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1987.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja, opravil je tudi tečaj za stroj-
nika izvoznega stroja GHH in STT. 
Med delom je napredoval v skupino-
vodjo rudarskega vzdrževanja.
Ob upokojitvi je delal kot strojnik v 
Jašku Škale.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za inovativnost.
V prostem času igra odbojko, na-
mizni tenis in hokej na ledu. Je tudi 
član ŠK Mačji kamen Skorno-Florjan. 
Kadar mu čas in vreme dopuščata, se 
rad vozi z motorjem.
V pokoju se bo ukvarjal predvsem s 
kmetijstvom.
Sodelavcem želi varno delo z rudar-
skim srečno!

MaKSiMilJaN BlaŽiČ,
upokojen 6. julija 2019.
Rodil se je 11. 9. 1969 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Martino, rojeno 
Tavčer. Oče Mateje in Natalije.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
NK-delavec na žagi. Po služenju voja-
škega roka je delo v našem kolektivu 

nadaljeval leta 1988.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja, ob upokojitvi pa je delal v 
obratu Priprave.
Bil je član Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in za 60-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 
V prostem času je aktiven član gasil-
skega društva.
V pokoju bo več časa namenil vrtnar-
jenju,  gobarjenju in planinarjenju.
Njegovo življenjsko načelo je: »Sreč-
no!«

HiNKo STroŽiČ,
upokojen 6. julija 2019.
Rodil se je 20. 6. 1969 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Marijo, rojeno Balant. 
Oče Sare in Mitja.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 
kot NK-delavec v obratu Klasirnica. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1988.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja, ob upokojitvi pa je delal kot 
vodja vrtanja.
Bil je član Sveta delavcev, SPESS-Sin-
dikata PV, Športnega društva Skupine 
PV in Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in za 30-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 
V prostem času kolesari, v mlajših 
letih pa se je ukvarjam z judom.
V pokoju bo se rekreiral predvsem z 
delom okoli hiše in pohodništvom.
Pri delu je doživel veliko lepih trenut-
kov, a najbolj sta mu ostala v spominu 
zrušek in izbruh plina na Pripravah.
Sodelavcem želim, da bi se zdravi in 
zadovoljni vračali z dela in da za svoje 
delo dobijo pošteno plačilo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne 
delaj drugim tega, kar ne želiš, da bi 
drugi naredili tebi.«
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rUDolF STrMČNiK,
upokojen 19. julija 2019.
Rodil se je 3. 7. 1969 v Slovenj 
Gradcu. Poročen z Branko, rojeno 
Merzdovnik. Oče Mitje in Luka.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
NK-delavec v obratu Klasirnica na 
starih Prelogah. Po služenju vojaškega 
roka je delo v našem kolektivu nada-
ljeval leta 1989.
Ob delu se je leta 1993 izšolal za 
kvalificiranega rudarja, opravil je tudi 
tečaj za strelca. Napredoval je v odgo-
vornega rudarja na odkopu. Od leta 
1989 je delal na odkopu, leta 2010 pa 
je začel delati na odpraševanju v jami 
Pesje, kar je delal do upokojitve.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in za 40-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 
V pokoju so bo ukvarjal predvsem z 
delom na kmetiji.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne 
sekiraj se, delo počaka.«
Sodelavcem sporoča, da naj delajo 
varno in »z glavo«, vse skupaj pa 
pozdravlja z rudarskim Srečno!

DENiS VErTaČNiK,
upokojen 25. avgusta 2019.
Rodil se je 4. 4. 1967 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Ireno, rojeno Pušnik. 
Oče Klemna in Mateja ter dvojčkov 
Urbana in Ambroža.
V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
ključavničar v obratu Jamska mehani-
zacija (strojna montaža Sever).
Ob delu je opravil tečaja hidravlike in 
pnevmatike.
Ob upokojitvi je delal kot vulkanizer 
transportnih naprav pri strojnem 
vzdrževanju Pesje.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 

Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. 
V prostem času igra mali nogomet, 
pri srcu pa mu je tudi pohodništvo. Je 
tudi član Športnega društva Cirkovce.
Če mu bo zdravje dopuščalo, se bo v 
pokoju ukvarjal predvsem z dejav-
nostmi, ki mu bodo všeč.
Sodelavcem želi varno delo, brez 
nezgod.
Njegovo življenjsko načelo je: »V 
življenju ni nič težko, če imaš voljo in 
interes.«

MaKSiMilJaN liPNiK,
upokojen 7. septembra 2019.
Rodil se je 25. 9. 1963 v Celju. Poro-
čen z Ireno, rojeno Blažič. Oče Ane, 
Izaka in Domna.

V podjetju se je zaposlil leta 1988 
kot univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva v obratu Klasirnica. 
Ob delu je najprej napredoval v 
tehnologa strojnih naprav, v nadalje-
vanju v odgovornega projektanta in 
kasneje še v vodjo strojnih projektov.
Ob upokojitvi je delal v Tehničnih 
službah Premogovnika Velenje kot 
odgovorni strojni projektant zahtev-
nih del.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 

podjetju in inovacijsko delo. 
V prostem času smuča, kolesari in 
poje v zboru. Je tudi član Smučarske-
ga kluba Mozirje. Njegova konjička 
pa sta fotografiranje in vožnja z 
motorjem.
V pokoju bo pozimi smučal, poleti pa 
kolesaril in planinaril. Zdaj bo imel 
več časa za urejanje doma in okolice, 
potovanja z motorjem, fotografiranje 
in petje v pevskem zboru.
Zadnjih petnajst let je sodeloval pri 
razvoju strojne opreme, ki jo upora-
bljamo v jami Premogovnika Velenje. 
Poseben izziv zanj je bila oprema za 
izdelavo jaška NOP II. Pet sodelavcev 
strojne projektive je skoraj tri leta (od 
ideje do izdelave) pripravljalo doku-
mentacijo za izdelavo opreme za ta 
jašek. Na podlagi naših načrtov so v 
družbi Sipoteh izdelali opremo, ki so 
jo nato postavili na delovišče. Pogled 
na vso opremo, ki smo jo videli na 
računalniških zaslonih in tiskovinah, 
je bil fascinanten. Bili smo zelo veseli, 
ko je oprema tudi delovala.
Pridobivanje premoga je kompleksen 
proces, v katerem sodeluje veliko za-
poslenih, zato vsem sodelavcem pre-
dlaga, da naj vsak opravi svoje delo 
čim bolje in naj ne razmišlja preveč 
o delu drugih – to bo po njegovem 
mnenju najbolje za vse.

Drago Kolar,
upokojen 1. oktobra 2019.
Rodil se je 27. 8. 1960 v Celju. 
Poročen z Melito, rojeno Rotovnik. 
Oče Nejca, Ane Marije ter dvojčkov 
Anžeta in Jana.

V podjetju se je zaposlil leta 1978 kot 
kovinostrugar v strojnem remontu 
takratnega obrata Jamska mehaniza-
cija. Ob delu se je izšolal za strojnega 
tehnika, opravil pa je tudi tečaja hi-
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dravlike in računalniških programov. 
Ob upokojitvi je kot delovni invalid 
delal v Kadrovski službi Premogovni-
ka Velenje.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
delovnih invalidov PV – slednjemu je 
vrsto let tudi predsedoval. Bil je član 
in nekaj let tudi podpredsednik Ak-
tiva Rdečega križa PV, kot dolgoletni 
predsednik volilnih komisij pa je veli-
ko pomagal tudi sindikatu SPESS-PV 
in Svetu delavcev PV. 
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, za 99-krat darovano kri ozi-
roma za krvodajalstvo, priznanje za 
inovacijsko delo, državno odlikovanje 
Zveze delovnih invalidov Slovenije 
ter plaketi Medobčinskega društva 
invalidov Šaleške doline in MO 
Velenje. Leta 2016 je prejel tudi naziv 
Naj prostovoljec Slovenije v kategoriji 
nad 30 let.
V prostem času je zelo aktiven v PGD 
Velenje. Je tudi predsednik Odbora za 
pomoč občankam in občanom v MO 
Velenje, predsednik Sveta za invali-
de MO Velenje, podpredsednik RK 
OZRK Velenje in predsednik KORK 
Šentilj.
V prostem času rad pomaga ljudem. 
Zelo aktiven je pri različnih invalid-
skih organizacijah, Rdečemu križu in 
gasilcih, kjer je operativen pri PGD 
Velenje. Že vrsto let pripravlja in 
izvaja poslovilne govore na pogrebih, 
dejaven pa je tudi v častni straži. 
Zelo rad se ukvarja tudi z družino, še 
največ z otroki in vnuki.
Pri delu je doživel veliko lepega in 
zanimivega. Najbolj ponosen pa je na 
vse dobrodelne dogodke, s katerimi 
so pomagali številnim sodelavkam in 
sodelavcem, ki so se zaradi različnih 
zdravstvenih situacij ali naravnih ne-
sreč znašli v nezavidljivem položaju.
Sodelavcem želi srečno in varno delo, 
brez nezgod.
Njegovo življenjsko načelo je: »Poma-
gaj ljudem, skupaj bomo uspeli.«

JoŽEF MEŽNarC,
upokojen 4. oktobra 2019.
Rodil se je 11. 3. 1959 v Mislinji. Po-
ročen je z Božidaro, rojeno Prauhart. 
Oče Jerneje.
V podjetju se je zaposlil leta 2001 
kot vzdrževalec lesno-predelovalnih 
strojev v družbi PLP. 
Ob delu je opravil tečaj za viličarista, 

ob upokojitvi pa je delal kot brusil-
ničar.
Prejel je priznanje za 60-krat darova-
no kri oziroma za krvodajalstvo. 
Je aktiven član Turističnega društva 
Folklora, v pokoju pa se bo poleg tega 
ukvarjal tudi s kmetovanjem.
Sodelavcem želi uspešno in varno 
delo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Rana 
ura, zlata ura.«

aNiCa SalMiČ,
upokojena 19. oktobra 2019.
Rodila se je 30. 1. 1960 v Celju. Poro-
čena je s Stankom, mati sina Marka.

V podjetju se je zaposlila leta 1996 
kot univerzitetna diplomirana pravni-
ca v Pravni službi Premogovnika 
Velenje.
Ob delu se je usposobila za članico 
nadzornega sveta, za javna naročila 
in pogajanja za kolektivno pogod-
bo. Leta 2000 je opravila pravniški 
državni izpit, leta 2006 pa je zaklju-
čila znanstveni magisterij za delovno 
pravo in socialno varnost.
Ob upokojitvi je bila pravna svetoval-
ka v družbi HTZ.
Bila je sodnica porotnica pri Okro-
žnem sodišču v Celju ter sodnica 
porotnica pri Delovnem in socialnem 

sodišču v Ljubljani in sodnica poro-
tnica pri Delovnem sodišču v Celju.
Prejela je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju bo več časa posvečala 
svojim vnukom in branju knjig, za 
katere ji je občasno zmanjkalo časa, 
ter urejanju doma in okolice.
Pri delu je doživela veliko lepih in 
manj lepih trenutkov, vendar ji bodo 
v spominu ostali predvsem lepi tre-
nutki in prijetni sodelavci.
Njeno življenjsko načelo je: »Kar 
želiš, da drugi storijo tebi, stori tudi 
ti njim.«
Vse sodelavcem želi vse dobro v 
zasebnem življenju, v poslovnem pa 
obilo uspehov in dobrih medčlove-
ških odnosov.

JoŽE VaJDl,
upokojen 26. oktobra 2019.
Rodil se je 26. 4. 1968 v Slovenj Grad-
cu in je oče hčere Tjaše.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
KV-rudar v obratu Zračenje. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1988.
Ob upokojitvi je kot strežnik mehani-
zacije delal v HTZ-OUTN.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, 
sindikata SDRES, Športnega društva 
Skupine PV in Aktiva Rdečega križa 
PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in za 70-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 
V prostem času igra tenis, rad tudi 
smuča.
V pokoju bo užival na svoji parceli na 
Goričkem v Prekmurju.
Sodelavcem sporoča, da naj držijo 
skupaj in se ne kregajo, saj so v jami 
vsi kameradi.
Njegovo življenjsko načelo je: »Bodi 
pošten, delaven in dobrovoljen.«

UPoKoJili So SE
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MiHaEl raVlJEN,
upokojen 30. oktobra 2019.
Rodil se je 28. 9. 1959 v Gaberkah. 
Poročen je z Bernardo, rojeno Golob. 
Oče Roka in Grega.

V podjetju se je zaposlil leta 1977 kot 
strugar v takratni delovni organizaciji 
REK Velenje. Po služenju vojaškega 
roka je delo v našem kolektivu nada-
ljeval leta 1978.
Ob upokojitvi je delal kot strugar v 
družbi Sipoteh.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju. 
V prostem času kolesari in hodi v 
hribe, aktiven pa je tudi v Gasilskem 
društvu Gaberke.
V pokoju bo imel veliko dela pri hiši, 
popazil pa bo tudi na vnuke Zalo, 
Jaka in Jana.
Sodelavcem želi veliko zdravja in de-
lovnih uspehov ter dobre medsebojne 
odnose.
Njegovo življenjsko načelo je: »Spo-
štuj ljudi, kot želiš, da te oni spoštu-
jejo.«

BoriS ZoVKiČ,
upokojen 6. novembra 2019.
Rodil se je 28. 11. 1968 v Vinkovcih 
(Hrvaška). Poročen je s Petro, rojeno 
Leskovar. Oče Žana in Tine.
V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
KV-rudar v obratu Priprave. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1988.
Ob delu je opravil tečaj za kombaj-
nista ter napredoval v strojnika in 
skupinovodjo.
Ob upokojitvi je delal kot skupino-
vodja pripravskega delovišča št. 4.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, sin-
dikata SDRES in Športnega društva 

Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. 
V prostem času se ukvarja s športom, 
še največ s kolesarjenjem in pohodni-
štvom. Rad obišče kino ter koncerte 
in kulturne prireditve.
Kar nekaj dela ima z urejanjem okoli-
ce domače hiše, manjšim vinogradom 
in vrtom.
Z vsem tem se bo ukvarjal tudi v 
pokoju, več časa pa bo lahko namenil 
tudi družini.
Sodelavcem želi veliko sreče in 
uspehov pri delu. Ob tem pa jim spo-
roča, da naj pazijo nase in na svoje 
sodelavce.
Njegovo življenjsko načelo je: »Kjer je 
volja, tam je pot.«

STaNKo CENTriH,
upokojen 20. novembra 2019.
Rodil se je 27. 1. 1967 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Mojco, rojeno 
Štefanič. Oče Nike in Nine.

V podjetju se je zaposlil leta 1988 kot 
rudarski tehnik v Jamomerstvu. 
Ob upokojitvi je delal kot turnusni 
nadzornik v obratu Zračenje.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 

podjetju in za 80-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 
V prostem času se rad ukvarja z raču-
nalništvom.
V pokoju bo pomagal staršem, nekaj 
pa bo tudi dela na parceli.
Sodelavcem želi, da bi tudi njim pot 
do upokojitve čimprej minila.
Njegovo življenjsko načelo je: »Čuvaj 
svoje zdravje. Ko ga izgubiš, se zaveš, 
kaj si imel.«

VoJKo glaŽar,
upokojen 22. novembra 2019.
Rodil se je 18. 11. 1969.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot NK-delavec v obratu Klasirnica. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1989.
Ob delu se je izšolal za PK-rudarja, 
ob upokojitvi pa je delal na odkopu v 
obratu Proizvodnja.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se rad ukvarja s špor-
tom, kar bo počel tudi v pokoju. Še 
najraje gre v hribe, rad tudi kolesari.
Kot dogodek pri delu, ki mu je 
posebej ostal v spominu, je izpostavil 
stebrni udar v jami, zaradi katerega 
je nanj padel velik kos premoga, a pri 
tem k sreči ni utrpel nobene poškod-
be.
Sodelavcem želi predvsem varno 
delo.

JoŽE JagoDiČ,
upokojen 20. decembra 2019.
Rodil se je 23. 3. 1969 v Celju. Poro-
čen s Sonjo, rojeno Pigac. Oče Boruta 
in Davida.
V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
kvalificirani rudar v obratu Izobra-
ževanje. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
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leta 1989.
Ob delu je napredoval v odgovornega 
rudarja na odkopu, kar je delal vse do 
upokojitve.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in za 55-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 
V prostem času se veliko ukvarja s 
športom, še največ z nogometom, 
smučanjem, kolesarjenjem in poho-
dništvom. Je tudi član AMD Sloven-
ske Konjice in Motokluba Loče.
Tudi v pokoju se bo – kolikor mu 
bo to zdravje omogočalo – ukvarjal 
s športom. Zdaj bo imel več časa za 
vožnjo z motorjem, več pa bo lahko 
skrbel tudi za domača opravila in 
družino.
Pri delu je doživel veliko lepih, nekaj 
pa tudi manj prijetnih dogodkov. Sle-
dnje so s »kameradi« in z dobro voljo 
vedno z lahkoto uredili.
Sodelavcem sporoča, da naj bodo str-
pni in potrpežljivi eden do drugega. 
Z rudarskim srečno pa jim želi varno 
delo, s čim manj nezgodami.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne želi 
drugemu, česar si ne želiš sam.«

iVaN JaVorNiK,
upokojen 31. decembra 2019.
Rodil se je 18. 7. 1961 v Zavodnjah. 
Poročen je z Ireno, rojeno Planinc. 
Oče Maje in Nike.
V podjetju se je zaposlil leta 1980 v 
takratnem obratu Zunanja dejavnost 
(današnja družba PLP). Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1980.
Ob delu je opravil tečaja za viličarista 
in strojnika polnojarmenika.
Bil je član Sveta delavcev.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in za 35-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 

V prostem času rad kolesari, z rekrea-
cijo pa bo nadaljeval tudi v pokoju.
Z veseljem se bo spominjal druženja s 
sodelavci, s katerimi je zelo rad delal.

SiMoN VErBiČ,
upokojen 31. decembra 2019.
Rodil se je 26. 3. 1968 v Slovenj Grad-
cu. Poročen je z Ines, rojeno Stropnik. 
Oče Pije in Zale.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 – 
najprej v družbah PLP in Sipak, leta 
1986 pa so ga kot strežnika jamske 
mehanizacije prezaposlili v jamo.
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1988.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja, napredoval pa je v strojnika 
izvoznega stroja GHH in STT.
Ob upokojitvi je delal kot strojnik 
izvoznega stroja GHH.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času najraje smuča.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne 
stori drugemu tega, česar ne želiš, da 
drugi storijo tebi.«

MariJaN ariSToVNiK,
upokojen 6. januarja 2020.

Rodil se je 9. 10. 1966 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Marjano, rojeno 
Šmon. Oče Petra, Darije in Matjaža.
V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
strojni mehanik v Strojni službi Jame 
Škale. Po služenju vojaškega roka je 
delo v našem kolektivu nadaljeval leta 
1986.
Ob delu je opravil tečaja hidravlike 
in pnevmatike, napredoval pa je v 
skupinovodjo vzdrževanja zahtevnih 
strojnih naprav, kar je delal vse do 
upokojitve.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. 
V prostem času najraje igra nogomet 
in veliko hodi. Tudi v pokoju se bo 
ukvarjal s športom in pohodništvom. 
Obiskal bo katero od kulturnih prire-
ditev in kino, več časa pa bo imel tudi 
za delo na kmetiji.
Sodelavcem želi, da svoje del opra-
vljajo vestno in odgovorno, predvsem 
pa varno in brez nezgod.
Njegovo življenjsko načelo je: »Z 
vztrajnostjo se da vse doseči.«

Drago PETaK,
upokojen 6. januarja 2020.
Rodil se je 16. 5. 1967 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Marijo, rojeno 
Gomiršek. Oče Jana in Urha.
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V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
jamski ključavničar v Jamski strojni 
službi.
Ob delu se je leta 1992 izšolal za 
strojnega tehnika. Opravil je tečaja 
pnevmatike in hidravlike, štiri leta pa 
je bil tudi jamski reševalec.
Ob upokojitvi je bil zaposlen v HTZ-
-OUTN.
Bil je član sindikata SDRES, v kate-
rem je bil tudi sindikalni zaupnik, 
vrsto let pa je tudi član Ribiškega dru-
štva Ljubno ob Savinji.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. 
Tudi v pokoju bo aktiven v Ribiškem 
društvu Ljubno ob Savinji, njegova 
druga ljubezen pa bo morje in morski 
ribolov.
Za vedno mu bo ostal v spominu 
zadnji izvoz iz jame.
Sodelavcem sporoča, da ostanejo 
takšni, kot so, in si ne pustijo vzeti 
pridobljenih pravic, vsem pa želi 
varno delo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne 
stori danes, kar lahko storiš jutri.«

DaNiJEl SiTar,
upokojen 6. januarja 2020.
Rodil se je 3. 2. 1967 v Celju. Poročen 
je z Marinko, rojeno Plaskan. Oče 
Mojce, Domna, Žige in Erika.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 
kot strojni mehanik v Jamski strojni 
službi. Po služenju vojaškega roka je 
delo v našem kolektivu nadaljeval leta 
1987.
Ob delu je opravil je tečaja hidravlike 
in pnevmatike, napredoval pa je v 
dežurnega ključavničarja odkopov in 
priprav.
Ob upokojitvi je delal kot rudar-
-oskrbnik prostorov in naprav v HTZ 
OUTN.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 

Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje kulturnega 
društva. 
V prostem času poje v Andraškem 
oktetu in Mešanem pevskem zboru, 
je tudi član kulturnega društva in 
društva invalidov.
V pokoju bo zdaj imel več časa za 
delo na manjši kmetiji in v vinogra-
du. Še naprej bo pel v oktetu in zboru, 
z veseljem pa se bo odpravil tudi na 
izlet ali v hribe.
Vse sodelavcem želi varno delo in ve-
sel prihod domov med svoje domače 
in prijatelje.

SilVo MEH,
upokojen 29. februarja 2020.
Rodil se je 15. 2. 1965 v Celju. Poro-
čen je s Tatjano, rojeno Lenko. Oče 
Mitje in Ize.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
rudarski tehnik v obratu Zračenje, 
kjer je delal vse do upokojitve – ob 
upokojitvi je bil tehnik obrata. 
Ob delu se je leta 2002 izšolal za inže-
nirja rudarstva.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, kje 
je bil tri mandate tudi član IO. Bil je 
tudi član Športnega društva Skupine 
PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. 
V prostem času igra nogomet in 
tenis, veliko tudi kolesari, njegov 
največji konjiček pa je ples.
V pokoju bo zdaj imel več časa za 
delo pri hiši, še vedno pa se bo ukvar-
jal tudi s športom, plesom. Veliko 
časa bo namenil zdravemu načinu 
življenja in svojim vnukom.
Sodelavcem sporoča, da naj bodo 
enotni.
Njegovo življenjsko načelo je: »Živi in 
pusti živeti.«

FraNJo BoroVNiK,
upokojen 4. marca 2020.
Rodil se je 30. 12. 1967 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Gabrijelo, roje-
no Pustinek. Oče Mihe in Urha.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
strojni tehnik v obratu Jamska meha-
nizacija. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
leta 1987.
Ob delu se je izšolal za inženirja 
strojništva, opravil pa je tudi tečaje 
za vzdrževalca VDL, hidravlike in 
vzdrževalca EVP in DVP.
Ob upokojitvi je delal kot konstruktor 
v Strojni službi.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in za 65-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo, prejel pa je 
tudi državno odlikovanje – bronasti 
znak Slovenske vojske.
V pokoju bo imel več časa za rekrea-
cijo – predvsem pohode, užival pa bo 
tudi sadove minulega dela.
Sodelavcem sporoča, naj se spoštujejo 
med sabo, saj je za uspeh podjetja 
zelo pomembno tudi medsebojno 
spoštovanje.
Njegovo življenjsko načelo je: »Če ne 
pomagaš, tudi škoduj ne.«

MilaN raMŠaK,
upokojen 10. marca 2020.
Rodil se je 19. 5. 1961 v Slovenj Grad-
cu. Poročen je s Tatjano, rojeno Pra-
znik. Oče Gregorja, Tine in Dejana.
V podjetju se je zaposlil leta 1981 
kot NK delavec v Zunanjem obratu 
takratnega REK Velenje. 
Ob delu je opravil tečaja za PK in KV-
-delavca ter tečaj za polnojarmenika. 
Ob upokojitvi je delal kot strojnik 
polnojarmenika. 
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.

UPoKoJili So SE
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Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju. 
V prostem času so mu od športa in 
rekreacije najbolj pri srcu pohodni-
štvo, nogomet, košarka in igranje 
pikada.
V pokoju bo hodil na izlete in 
pohode, ukvarjal se bo z urejanjem 
vrta, veliko časa pa bo namenil tudi 
razvajanju vnukov in žene.
Sodelavcem želi, da bi bili zdravi in 
uspešni pri delu ter da bi tudi sami 
srečno dočakali upokojitev.

STaNiSlaV ViDEMŠEK,
upokojen 20. maj 2020.
Rodil se je 24. 10. 1968 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Brigito, rojeno 
Sedlar. Oče Klavdije in Benjamina.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
strojni mehanik v obratu Klasirnica. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1987.
Ob delu se je izšolal za strojnega 
tehnika, restavratorja in dežurnega 
rudnika, opravil pa je tudi tečaja za 
strojnika AKU lokomotive in Viseče 
dizel lokomotive (VDL) ter tečaja 
pnevmatike in hidravlike.
Med delom je napredoval v strojnika 
VDL, vodjo montaže visečih tračnih 
prog, restavratorja in nadzornika.

Ob upokojitvi je delal kot ključavni-
čar z omejitvami v hčerinski družbi 
HTZ. 
Bil je član Sveta MO Velenje ter 
predsednik in član delovnih teles MO 
Velenje ter predsednik KS Vinska 
Gora.

iVaN HoZJaN,
upokojen 21. maja 2020.
Rodil se je 28. 5. 1957 v Trnju. 
Poročen je z Jano, rojeno Hliš. Oče 
Jerneja, Ane in Eme.

Našemu delovnem kolektivu se je 
pridružil leta 2004 kot ekonomist v 
družbi RGP. 
Med delom je napredoval v vodjo 
Gospodarskega področja v Premo-
govniku Velenje.
Ob upokojitvi je delal kot samostojni 

strokovni sodelavec.
Bil je član Nadzornega odbora Špor-
tnega društva Skupine PV.
V prostem času, ki ga pred upoko-
jitvijo ni bilo veliko, je rad delal na 
vrtu, v gozdu, opravljal pa je tudi 
razna opravila okoli hiše. Veselijo ga 
lončarska dela, njegovi konjički so 
mizarstvo, pletenje košar in druge 
ročne spretnosti – za lastne potrebe 
pa je opravljal tudi veliko zidarskih 
in pleskarskih del. Zelo rad je v veseli 
družbi ob petju, rad obišče tudi svoje 
rodno Trnje v Prekmurju. V veliko 
veselje so mu vnuki, še posebej vesel 
je, kadar zanje naredi kaj iz lesa. Dru-
žina, sorodniki in prijatelji mu veliko 
pomenijo.
V pokoju bo imel veliko dela in pri-
jetnih opravil okoli hiše, na vrtu in v 
gozdu. Zelo ga veselijo mizarjenje in 
druge ročne spretnosti, ki se jih je na-
učil predvsem preko spleta – še naj-
bolj navdušen je nad pletenjem košar 
in pletenjem mrež iz vrvi, veseli pa ga 
tudi lončarstvo in delo na vretenu.
Sodelavcem sporoča, da naj imajo do 
dela v službi enak odnos kot do dela 
doma in da naj tako ravnajo tudi s 
sredstvi, ki so jim zaupana. Ob tem 
pa naj skrbijo za dobre medsebojne 
odnose in imajo spoštljiv odnos do 
delodajalca. 
Njegovo življenjsko načelo je: »Ljubi, 
delaj, moli.«

SrEČNo!

UPoKoJili So SE
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Z DEloM SE VSE DoSEŽE

V TEŠ se nadaljujejo 
aktivnosti za uvedbo uporabe 
sekundarnega goriva SrF 
Poudariti velja, da načrtovani projekt vpeljave sosežiga ni pomemben zgolj za Termoelektrarno 
Šoštanj (TEŠ), temveč tudi za Holding Slovenske elektrarne (HSE) in vse družbe znotraj holdinga. 
Z načrtovanim projektom se namreč predvideva precej boljše poslovanje TEŠ, kar bo v veliki meri 
razbremenilo tudi HSE in ostale družbe znotraj skupine HSE, ki so v preteklih letih nosile določena 
finančna bremena celotne skupine. Na ta način se bo sprostil določen investicijski potencial, ki je v 
času prehoda v nizkoogljično družbo še kako pomemben.

Strateška usmeritev skupine HSE, 
ki sledi evropskim direktivam na 
okoljskem področju, predvideva 
postopno opuščanje rabe fosilnih 
goriv. Predvideva se mešanje lignita s 
SRF. So v fazi iskanja najoptimalnejše 
tehnične rešitve mešanja in doziranja 
v kotel bloka 6. V TEŠ pričakujejo, 
da bodo v prihodnjih tednih prejeli 
študijo presoje vplivov na okolje, ki 
bo pokazala, ali je predvideni projekt 
z okoljskih in zdravstvenih vidikov 
sprejemljiv. Če se bo izkazalo, da 

je projekt sosežiga ustrezen, bodo 
na Agenciji RS za okolje sprožili 
uradni postopek za pridobivanje vseh 
ustreznih okoljevarstvenih dovo-
ljenj. TEŠ se je medtem na sestanku 
z lokalnimi občinami zavezal, da bo 
preučil možnost za izvedbo sosežiga 
zgolj v bloku 6 in ne tudi v bloku 5, 
kot je bilo sprva predvideno. Če bo 
to tehnično in siceršnje izvedljivo, bo 
sosežig potekal zgolj v bloku 6, ki je 
zelo moderen objekt z najsodobnejšo 
tehnologijo. 

V TEŠ nadaljujejo z aktivnostmi, 
povezanimi z načrtovanim projektom 
sosežiga oziroma uporabe sekun-
darnega goriva SRF. Gre za gorivo, 
predelano iz izključno nenevarnih 
odpadkov. Dozdajšnje analize in me-
ritve so pokazale, da bodo letni izpu-
sti ogljikovega dioksida predvidoma 
za 156.000 ton nižji od dosedanjih. 
Sosežig bi torej pomenil pomemben 
korak naprej k zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov. Uporaba sekun-
darnega goriva SRF v termoelektrar-

foto: aleksander Kavčnik
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nah je sicer preizkušena metoda in v 
številnih razvitih državah že uvelja-
vljen način. V Nemčiji imajo kar 22 
elektrarn na premog z dovoljenjem za 
sosežig sekundarnega goriva, od tega 
šest elektrarn na lignit pri sosežigu 
uporablja sekundarno gorivo SRF, ki 
je predvideno tudi za uporabo v TEŠ.

Vpeljava sosežiga bi 
prinesla tudi dodatna 
delovna mesta

Kot načrtujejo v TEŠ, bi gorivo SRF 
predstavljalo največ do 10 odstotkov 
energijske vrednosti vsega goriva. 
Najmanj 90 odstotkov energijske vre-
dnosti vsega goriva bo torej še vedno 
predstavljal velenjski lignit. Zaradi 
boljše kalorične vrednosti goriva SRF 
bo delež slednjega, glede na lignit, še 
nižji. Teža goriva SRF bo tako, glede 
na težo lignita, predstavljala največ 6 
odstotkov celotne teže goriva v TEŠ. 
Izmed vsega goriva bo torej lignit še 
naprej predstavljal najmanj 94 odstot-
kov teže vsega uporabljenega goriva. 
Zaradi tega ni ogroženo nobeno 
delovno mesto niti v Premogovniku 
Velenje niti v TEŠ. Nasprotno, zaradi 
projekta sosežiga se predvideva celo 
nekaj dodatnih zaposlitev.

Kot omenjeno, TEŠ tudi v prihodnje 
ne načrtuje povečanja deleža goriva 
SRF preko 6 odstotkov teže vsega 
goriva, saj to ne bi bilo mogoče zaradi 
zasnove kotlov. Kakršnakoli skrb, da 
bi blok 6 v prihodnje lahko postal 
sežigalnica, kjer bi gorivo SRF pred-
stavljalo primarno gorivo, je povsem 
odveč. Delovanje TEŠ bi bilo tudi 
v primeru sosežiga še naprej tesno 
povezano s Premogovnikom Velenje. 

Dozdajšnji izračuni kažejo, da se 
lahko letno v TEŠ uporabi 160.000 
ton goriva SRF. Pri tem se mora SRF 

proizvajati izključno iz nenevarnih 
odpadkov in imeti zagotovljeno kako-
vost v skladu s priznanimi medna-
rodnimi smernicami oz. veljavnimi 
standardi. Gorivo SRF je proizvedeno 
z ločitvijo kovin, drobljenjem in dehi-
dracijo trdih nenevarnih mešanih ko-
munalnih odpadkov. SRF s primerno 
kalorično vrednostjo – ki je povpreč-
no za približno 30 odstotkov višja 
od tiste, ki jo ima velenjski lignit in v 
skladu s predpisanimi kakovostnimi 
razredi – bi se torej uporabljal kot 
sekundarno trdno gorivo, ki bi delno 
nadomeščalo primarno gorivo – 
lignit. Gorivo bi prevzemali izključno 
od predelovalcev, ki bodo zagotavljali 
predpisano kakovost goriv. 

Kopičenje odpadkov vse 
večji problem, ki terja 
ukrepanje

Kljub številnim ozaveščevalnim 
kampanjam ter vse glasnejšim opozo-
rilom stroke in komunalnih podjetij 
se v Sloveniji v zadnjih letih povečuje 
količina odpadkov. Odpadki, ki se 
kopičijo na odlagališčih ali pa ležijo v 
komunalnih podjetjih, predstavljajo 
veliko potencialno nevarnost, tako za 
požare kot tudi za morebitne bolezni 
in okužbe. Dolgoročni cilj, tj. »zero 
waste« politika, je za zdaj še zelo od-
daljen in nerealen. Evropske direktive 
o odpadkih nas zavezujejo, da mora 
država do leta 2035 delež komunalnih 
odpadkov na odlagališčih zmanjšati 
na največ 10 odstotkov, poleg tega 
pa je predvidena tudi petstopenjska 
hierarhija ravnanja z odpadki, ki 
vključuje ponovno uporabo izdelkov, 
recikliranje in termično obdelavo 
odpadkov. Vsega tega ne bo mogo-
če doseči brez ustreznih sistemskih 
rešitev.

Epidemija koronavirusa 
je še otežila situacijo z 
odpadki
V obdobju epidemije zaradi koronavi-
rusa, ko je morala država zapreti meje, 
se je še bolj pereče pokazalo, kako 
velik problem je kopičenje odpadkov. 
Težav ni mogoče reševati zgolj z ome-
jevanjem proizvodnje odpadkov. Če 
želimo preprečiti kopičenje odpadkov 
na neurejenih odlagališčih ter s tem 
omejiti okoljska in zdravstvena tvega-
nja, je treba razmišljati o samooskrbi 
na področju ravnanja z odpadki. Ena 
od možnih rešitev je termična obdela-
va odpadkov. V Evropski uniji se po-
večuje uporaba sekundarnih goriv iz 
odpadkov. Uporaba sekundarnih goriv 
je sicer najbolj razvita prav v državah, 
ki imajo visok delež ločevanja od-
padkov pri izvoru, denimo v Nemčiji, 
Avstriji, na Nizozemskem in v skandi-
navskih državah. S takšnim gorivom 
industrija vse bolj nadomešča fosilna 
goriva, s čimer posledično zmanjšuje 
emisije toplogrednih plinov in končne 
količine odloženih odpadkov.

Tuji obrati za termično izrabo odpad-
kov, kamor smo doslej vozili odpadke, 
so omejili sprejem odpadkov iz tujine, 
kar Sloveniji povzroča dodatne težave. 
Poleg tega stroški izvoza energetsko 
bogatih odpadkov niso zanemarlji-
vi. Transport odpadkov v tujino in 
tamkajšnji sežig Slovenijo vsako leto 
stane več milijonov evrov. Odpad-
ke izvažamo v tujino po bistveno 
višji ceni, kot je dejanska tržna cena, 
s čimer Slovenija na letni ravni izgubi 
več deset milijonov evrov. Če bi imeli 
lastne obrate za termično obdelavo 
odpadkov, bi njihova energetska izraba 
prinesla pozitivne ekonomske, ener-
getske in tudi okoljske učinke.

Monika Oštir
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V našem podjetju so konec letošnjega 
maja in na začetku junija praktično 
usposabljanje z delom (PUD) opra-
vljali dijaki 2. letnika strojnih tehni-
kov Šole za strojništvo, geotehniko 
in okolje Šolskega centra Velenje. 
Prvič se je zgodilo, da se je tovrstnega 
usposabljanja udeležilo šest dijakov 
istega razreda. Vsi so bili marljivi 
in željni znanja, zato smo vseh šest 
z velikim veseljem ocenili z oceno 
odlično. Ti dijaki so: luka gajšek, 
žiga klep, Filip Pižorn, luka rošer, 
aleš tretjak in tomaž založnik.

Z veseljem pohvalimo – 
Dijaki 2. letnika razreda S
V Premogovniku Velenje z veseljem izpostavimo, da smo soustanovitelj velenjske rudarske šole 
(danes se imenuje Šola za strojništvo, geotehniko in okolje), na kateri so (z)grajeni temelji za ra-
zvoj današnjega sodobnega Šolskega centra Velenje. Z omenjenim centrom že desetletja zgledno 
sodelujemo, predvsem na področju praktičnega izobraževanja. Vsako šolsko leto obvezno prakso 
v Premogovniku Velenje opravljajo dijaki rudarske ter elektro- in strojne smeri. Med njimi se vselej 
najde kdo, ki izstopa iz povprečja, tako po ocenah kot tudi zagnanosti pri praktičnemu izobraže-
vanju. Najboljši dijaki pa so po navadi izpostavljeni in pohvaljeni na našem največjem rudarskem 
prazniku Skoku čez kožo, ki ga obeležujemo 3. julija.

»Že ob prvem stiku z njimi je 
bilo zaznati, da so fantje željni 
dokazovanja in pridobivanja novih 
znanj,« jih je pohvalil boris verdnik, 
vodja Praktičnega izobraževanja. 
»Razdelili smo jih v dve skupini. Trije 
so PUD opravljali zunaj, v strojni 
delavnici, ostali trije pa v jami, na 
področju Jamske strojne službe. Že 
po nekaj opravljenih praksah smo 
vedeli, da so vsi, kot pri nas radi reče-
mo, »ujeli veter v jadra«. Kamorkoli 
smo jih razporedili, so delo opravili 
vestno, natančno in po navodilih. 

Povsod so bili dobrodošli in izjemno 
koristni pri izpolnjevanju zastavljenih 
načrtov družbe«. 

Za vsa dela, ki so jih omenjeni 
praktikanti opravljali, smo s strani 
mentorjev in drugih sodelavcev 
dnevno dobivali le pohvale. Kljub 
svoji mladosti so vsi fantje pokazali 
veliko mero zrelosti in inovativnosti. 
V veselje nam je delati s praktikanti, 
ki so lahko zgled vsem ostalim, zato 
le tako naprej in SREČNO! 

Kolektiv Praktičnega izobraževanja

luka gajšek, Žiga Klep, Filip Pižorn, luka rošer, aleš Tretjak in Tomaž Založnik so po svoji pridnosti in zagnanosti na prak-
tičnem usposabljanju z delom (PUD) vidno izstopali iz povprečja. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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V Skupini Premogovnik Velenje vlagamo v mladi rod, saj se oziramo v prihodnost, ko bomo vaša znanja v 
družbah naše Skupine oblikovali v nove programe z visoko dodano vrednostjo, da bomo zagotovili delovna 

mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem.

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 1
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) ali magister inženir elektrotehnike 6/2 ali 7 1

Htz velenje, I. P., d. o. o. raven število štipendij
strojni mehanik 4 2
strojni tehnik 5 2
elektrikar 4 4
elektrotehnik 5 4
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

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

vajeništvo v programu strojni 
mehanik in elektrikar
V Skupini Premogovnik Velenje bomo 
v šolskem letu 2020/2021 omogočili 
izvajanje vajeništva v programu strojni 
mehanik in elektrikar. 
rok prijave: za programe srednjega 
poklicnega in srednjega tehničnega 
izobraževanja do 15. 7. 2020, za viso-
košolske programe do 15. 9. 2020, na 
naslov: Premogovnik Velenje, d. o. 
o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

Prijava naj vsebuje: 
•	 življenjepis ali CV in krajše motiva-

cijsko pismo;
•	 potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko 

leto 2020/21 – v programih sre-
dnjega poklicnega in srednjega teh-

ničnega izobraževanja bodo imeli 
prednost dijaki višjih letnikov;

•	 zadnje šolsko spričevalo oziroma 
potrdilo o opravljenih izpitih;

•	 navedbo družbe, v kateri kandidira-
te za štipendijo.

Izbor kandidatov:
Pri izboru kandidatov bomo upošteva-
li učni uspeh in dosežke pri dozdaj-
šnjem šolanju, nagnjenja kandidatov 
za izbrani poklic ter druga merila, 
določena v aktih družbe. 
našim štipendistom poleg štipendije 
nudimo: 
•	 kakovostno praktično izobraževa-

nje;
•	 plačilo obveznega praktičnega 

izobraževanja; 
•	 dodatek za uspešnost pri praktič-

nem usposabljanju z delom;
•	 brezplačen zdravniški pregled, 

vsa potrebna zaščitna sredstva, 
prehrano med delom, prevoz s po-
godbenimi avtobusi, sofinanciranje 
strokovnih ekskurzij;

•	 možnost podaljšanja štipendije v 
programih PTI;

•	 možnost zaposlitve v povezanih 
družbah; 

•	 mentorstvo pri izdelavi seminar-
skih, raziskovalnih in diplomskih/
magistrskih nalog.

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

Srečno!

PoDJETJE SMo lJUDJE
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Naj živi nam večno naš 
rudarski Srečno!

Spoštovani sodelavci, spoštovane sodelavke
Zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje spoštujemo svojo zgodovino in z optimizmom zremo v našo priho-
dnost. Pripadnost, požrtvovalnost, kolegialnost in nesebičnost so temelj tradicije rudarskega poklica. Za uspešno 
podjetje pa so pomembni tudi dobri medsebojni odnosi.
Ponosni smo, da kadar nam pogoji v jami niso naklonjeni in nam otežujejo delo, znamo stopiti skupaj in z neiz-
merno voljo in zagnanostjo dokazujemo, da nas nič več ne more presenetiti.  To smo dokazali tudi v teh težkih 
časih, ko nas je vse presenetila epidemija. Z vso odgovornostjo do samega sebe in nenazadnje do vseh zaposlenih 
smo dosledno upoštevali sprejete ukrepe in priporočila. Tako smo to krizno obdobje uspešno obšli.
Svet delavcev je pomemben člen podjetja, tista vez med zaposlenimi in vodstvom, ki premosti tudi vsa morebi-
tna nesoglasja in omogoča, da je Premogovnik Velenje trdna družba z uspešno preteklostjo in z jasno začrtano 
prihodnostjo.
Spoštovani sodelavci in sodelavke, v imenu Sveta delavcev Premogovnika Velenje vam iskreno čestitam ob našem 
prazniku in vam želim čim bolj varno in uspešno delo v prihodnje!

naj živi nam večno naš rudarski  sreČno!
Danilo Rednjak,

predsednik Sveta delavcev PV

PoDJETJE SMo lJUDJE
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Spoštovani rudarji, cenjeni 
sodelavke in sodelavci, 
rudarji so bili in so še vedno 
znani po trdem delu. Ta poklic 
je eden najtežjih, predanost 
svojemu poklicu, ki gre iz roda 
v rod, vrednote, ki jih spremlja-
jo, pa so spoštovanja vredne.
Iskrene čestitke ob našem 
stanovskem prazniku, z željo 
po čim varnejšem in uspe-
šnejšem delu.

 Vlado Postružin,
predsednik Aktiva delovnih 

invalidov Skupine PV

Ob stanovskem prazniku 
rudarjev – 3. juliju – vsem 
zaposlenim v Skupini Pre-
mogovnik Velenje ponosno 
čestitamo ter vam želimo čim 
varnejše delovne razmere in 
uspešno doseganje ciljev.

Aktiv Rdečega križa  
Skupine PV

spoštujmo sebe in spoštujmo naš rudarski praznik

»Ne verjemite njim, ki vam pravijo: Ta svet je grozen, grob, grd. 
Ni res. Res je, da je lahko še hujši. 
Toda za vas je to vaš edini svet, edini, ki v njem živite, 
da se v njem udomite in ga v dobrem naravnate po svoji podobi.

Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo: Življenje je trdo, trpko in težko. 
Ni res. Res je, da je lahko še hujše. 
Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo.
Vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče.«

(Tone Pavček)

Tretji julij je praznik rudarjev – praznik vseh zaposlenih v Skupini 
Premogovnik Velenje, vseh upokojenih rudarjev ter prebivalcev Šaleške 
doline. 
Zgodbe generacij rudarjev pred nami so nas naučile, kako pomembna 
vrednota pri človeku in »knapovščini« je ostati zvest samemu sebi. Tudi 
v teh zahtevnih časih tega ne smemo pozabiti, prav tako  ne smemo 
pozabiti podati roke človeku, ki jo potrebuje. S tem načinom bomo 
ohranili srčnost in pokazali, da smo človek – človeku, sodelavec – sode-
lavcu. To ohranjajmo še naprej v prihodnje rodove rudarjev. 
Bodimo ponosni na našo knapovščino, ki je trdna – še največji vihar je 
ne more odnesti oziroma premakniti – prekiniti. 
Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje in upokojenim ru-
darjem iskreno čestitamo ob rudarskem prazniku.

Svet delavcev HTZ

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 zahvaljujem 
za njihov trud, za neizbrisen pečat, ki so ga pustili v podjetju, in jim vse dobro želim tudi v pokoju.

Žal nas je v letošnjem letu prizadela epidemija koronavirusa Covid 19, ki je v marsičem spremenila naše navade 
in način življenja. Z negotovostjo zremo v prihodnost, a vendar smo na tej poti skupaj. Verjamem, da so se v času 
epidemije v marsikom prebudile vrednote, kot so, nesebičnost, pripadnost, požrtvovalnost in kolegialnost, ki so 
temelj rudarskega poklica.

Z veseljem tudi letos izrekam dobrodošlico novim sodelavcem, predvsem jim želim varno delo in dobro počutje 
v našem kolektivu. 

v imenu sPess-sindikata Premogovnika velenje vsem zaposlenim v skupini Premogovnik velenje, še pose-
bej jubilantom, upokojencem in seveda tudi novincem, čestitam ob 3. juliju – rudarskem prazniku. 

naj nam bo ta dan v ponos!

Srečno! 
Simon Lamot, 

predsednik SPESS-Sindikata PV

PoDJETJE SMo lJUDJE
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rudarski oktet velenje 

izreka vsem zaposlenim v družbah Skupine Premo-
govnik Velenje iskrene čestitke ob dnevu rudarjev. 

Želimo vam še veliko močnih tovariških stiskov 
rok, veselih pogledov in lepih spominov. Ob para-
di, ki jo bomo letos izvedli jeseni, pa ponosno srce 
in zavest, da smo povezani z mestom in njihovimi 

prebivalci. 

želimo vam, da se ob prazniku ponosno zazrete 
nazaj v bogato preteklost in s smelim korakom 

odidete naprej v prihodnost.

ob 3. juliju
P R A Z N I K U  R U D A J R E V

ISKRENE 
ČESTITKE

SREČNO

Pogum je nekomu predati sebe v celoti.
Pogum je tudi prevzeti odgovornost za drugega.

Nikoli ne pozabite, da smo pogumnejši,  
kot verjamemo, da smo,  
močnejši, kot se zdimo.

Pravo junaštvo pa ni povezano  
zgolj s pogumom in z močjo, 

ampak tudi z dobrim namenom,  
velikodušnostjo in žrtvovanjem.

Vse, kar dosežemo brez truda in dela,  
nima prave vrednosti. 

Pri vsem, kar počnemo, je najbolj pomembno to, 
da to počnemo s srcem.

Pogum, moč, velikodušnost in srčnost so lastnosti, 
ki nas povezujejo.

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

Članice in člani PIGD PV

sPoštovanI ČlanICe In 
ČlanI drUštva Inže-
nIrjev In teHnIkov 

skUPIne PreMogovnIk 
velenje,

„edina človeška lastnost, ki nam 
vliva upanje in daje tolažbo, je 
vztrajnost, saj po prizadevnem 
delu vztrajnost vedno rodi svoje 

sadove.“ 
Charles Dickens

Iskrene čestitke ob 3. juliju 
– prazniku rudarjev. Želimo 
vam prijetno praznovanje in 

veliko delovnih uspehov.
Velikokrat smo že dokazali, 
da znamo vztrajati in stopiti 
skupaj. Naj nas medsebojno 

spoštovanje krepi in povezuje 
še v prihodnje. 

SREČNO!

Upravni odbor DIT

PoDJETJE SMo lJUDJE

ta praznik je časten in pomemben.
ta praznik je za pogumne in močne.
naj bodo zmage pod zemljo in nad njo.
Čestitke ob dnevu rudarjev.
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Skupščino, katere se je udeležilo 52 
od 262 članov, je odprl predsednik 
društva Mitja kamenik. Skupščina je 
sklepčna, če je prisotnih več kot polo-
vica vseh članov. Ker na začetku še ni 
bila sklepčna, se je zasedanje odložilo 
za 30 minut. Skladno s 13. členom 
statuta društva je po preteku tega časa 
skupščina sklepčna, če je prisotnih 
najmanj 30 članov.
Ta čas smo izkoristili za strokovno 
predavanje pod temo »Sosežig od-
padkov v Termoelektrarni Šoštanj«. 
Predavanje je izvedel direktor TEŠ 
Mitja Tašler. Po predavanju smo 
nadaljevali z vodenjem skupščine 
skladno z dnevnim redom.

redna letna skupščina 
Društva inženirjev in tehnikov 
Redna letna skupščina Društva inženirjev in tehnikov Premogovnika Velenje 2020 (DIT PV) je pote-
kala v četrtek, 18.  junija 2020, v Muzeju premogovništva. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije je 
bila prestavljena iz meseca marca 2020. 

Po potrditvi delovnega predsedstva in 
verifikacijske komisije je predsednik 
DIT PV Mitja Kamenik predstavil 
letna poročila. Poročilo predsednika 
in finančno poročilo sta bili dani v 
razpravo. Prisotni člani o poročilih 
niso razpravljali in so ju z glasova-
njem soglasno potrdili.
Sledila je predstavitev letnega plana 
dela za leto 2020. V letošnjem letu je 
zaradi ukrepov proti virusu Covid19 
predvidenih šest aktivnosti za člane 
DIT PV. Poleg že omenjenih skupšči-
ne in predavanja bodo to še:
•	 strokovno predavanje, predvidoma 

novembra,
•	 športni turnir v mesecu septem-

bru, predvidoma samo za člane,
•	 strokovna ekskurzija v Bolgarijo 

(ogled rudnika in lokalnih zna-
menitosti), predvidoma 40 članov, 
v mesecu septembru ali oktobru. 
Predviden je samoprispevek v 
višini pbl. 280 €,

•	 tradicionalni kostanjev piknik na 
kmetiji Lamperček v oktobru,

•	 prireditev ob godu sv. Barbare – 
Muzej Premogovništva, december.

Plan dela za leto 2020 je bil soglasno 
sprejet in potrjen.
Predsednik Mitja Kamenik in član 
UO DIT dr. Rolando Koren sta 
predstavila pobudo UO DIT PV za 
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zvišanje letne članarine z 12 € na 2,5 €/mesec oz. 30 €/leto, 
ki jo lahko skladno s 14. členom statuta društva potrdi le 
skupščina in jo dal v razpravo. Udeleženi člani skupščine 

so predlog soglasno sprejeli in potrdili višino letne članari-
ne, ki se začne obračunavati v letu 2021.

Damir Lukavačkić

Nekaj utrinkov z lanskoletnih dogodkov Društva inženirjev in tehnikov Premogovnika Velenje
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Na oBiSKU

Jože Borovnik
»Ne stori drugim tistega, česar ne želiš, da bi drugi storili tebi!«

Umirjen, natančen in pošten. S temi tremi besedami bi lahko na hitro opisali našega tokratnega 
sogovornika Jožeta Borovnika, ki se je kolektivu Premogovnika Velenje pridružil pred tridesetimi 
leti. Jože je torej predstavnik generacije, ki je (z)rasla v nekoliko drugačnih časih – na te čase, pa 
je, kot sam pravi, zelo ponosen. Ponosen je tudi na rudarstvo in knapovščino, ki sta v tej dolini 
pustili ogromen pečat. Njegovi sodelavci zanj vselej najdejo le lepe besede. Kot velik ljubitelj 
športa – predvsem karateja – veliko časa preživi na tekmah in treningih svojih sinov, ki sta 
vrhunska športnika. Na svojo družino, ki jo vedno postavi na prvo mesto, pa je nasploh neizmerno 
ponosen.

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Spominov na mlajša leta – predvsem 
lepih – je res veliko. Od prihoda iz 
porodnišnice dalje sem ponosen 
Velenjčan. Zelo lepi spomini sega-
jo v moje otroštvo in najstništvo v 
Velenju, ki smo ga sicer preživljali 
v nekoliko drugačnih časih, kot jih 
imamo danes, a vendarle so bili ti 
zame nepozabni. To je bilo zelo lepo 
obdobje mojega življenja. Otroška 
razposajenost, brezskrbnost, mladost 
… vse to smo doživeli v dejanskem 

pomenu teh besed. Večina nas v tistih 
časih ni imela veliko, a hkrati smo 
imeli vse. Z vrstniki smo se igrali, po-
tepali, se družili in zabavali. Bili smo 
srečni otroci, pionirji, mladinci … 
Menim, da smo imeli izjemno lepo 
začetno življenjsko obdobje.
 kakšen učenec ste bili?
V osnovni šoli sem bil priden učenec, 
s puberteto in vsem ostalim, kar je 
bilo povezano z njo, pa sem postal 
povprečen dijak. Kljub temu večjih 
težav s šolo in šolskimi obveznostmi 
nisem imel.

 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Kolikor se spomnim, sem imel v teh 
letih, najbrž tako kot večina otrok, 
številne želje, kaj bi rad postal. Danes 
sem želel biti zdravnik, jutri poli-
caj, pojutrišnjem pisec stripov, nato 
spet nekaj drugega. Dejansko se ne 
spomnim, da bi za svoj poklic v tistih 
časih imel kakršnokoli gorečo željo. 
Tudi za rudarski poklic sem se odločil 
zgolj zato, ker je bil rudar moj oče. 
Vsekakor pa mi za to odločitev ni žal.
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Nekaj utrinkov iz družinskega albuma

 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Kolektivu Premogovnika Velenje sem 
se pridružil davnega leta 1990. Od 
2003 sem zaposlen v Tehničnih služ-
bah, na oddelku Rudarske projektive, 
kjer opravljam delo odgovornega 
projektanta zahtevnih del. Kot že naziv 
delovnega mesta pove, se ukvarjam s 
projektiranjem jamskih objektov. Pro-
jektanti v šali radi rečemo, da opravlja-
mo delo, na katerega se zadnja leta vsi 
bolje spoznajo, kot mi sami. Pred tem 
sem bil deset let zaposlen kot jamome-
rec, še prej, na začetku delovne dobe, 
kot rudar na odkopu.
 kako bi predstavili svoje podjetje 
v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje, ki je 
umestilo mesto Velenje na zemljevid 
industrijskih mest. Je podjetje, ki je 
postavilo temelje za današnje sodobno 
Velenje in ga skupaj z gradniki mesta, 
ki so bili večinoma naši zaposleni, tudi 
(z)gradilo. Je podjetje, ki je omogočilo 
in še vedno omogoča številnim prebi-
valcem Šaleške doline ter širše okolice 
socialne in materialne dobrine. Je pod-
jetje, ki skupaj s Termoelektrarno Šo-
štanj Sloveniji in njenim prebivalcem 
že desetletja zagotavlja brezskrbno 
oskrbo z domačo električno energijo. 
Je podjetje, katerega ime je v prete-
klosti pomenilo sinonim za enotnost, 
prijateljstvo, nesebičnost, pripadnost, 
pomoč … zagotovo pa je podjetje, ki si 
v svojem imenu zasluži napis z zlatimi 
črkami in ne blatenja s strani nekaterih 
posameznikov in združb, kakršnega 
smo bili deležni zadnja leta.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Ker smo zaposleni v panogi, ki med 
drugim s seboj prinaša tudi določene 
nevarnosti, velikokrat pomislim pred-
vsem na varnost in odgovornost vseh 
nas, ki smo tukaj zaposleni. Želim 
si, da bi se vsi zavedali svojih dol-
žnosti in odgovornosti, pa naj bodo 
te v jami ali zunaj nje. Tudi odnose 
med zaposlenimi imam velikokrat 
v mislih. Zaradi narave našega dela 
smo vsi v podjetju med seboj močno 
povezani in odvisni eden od drugega. 
Zato moramo medsebojne odnose 
stalno vzdrževati in jih negovati, se 
med seboj spoštovati, si pomagati. 
Na takšen način se bomo veliko lažje 
dopolnjevali in se združevali v celoto 
– v naš Premogovnik Velenje.
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 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Vedno in povsod naj bi veljalo 
življenjsko vodilo, da je treba najprej 
zaupati sebi in nato še svojim ožjim 
sodelavcem. Tako je tudi pri meni. 
Z najožjimi sodelavci zelo dobro 
sodelujemo, si svetujemo in poma-
gamo, saj so vse naše naloge močno 
prepletene in usmerjene k istemu 
cilju. Drug na drugega se enostavno 
moramo zanesti in si zaupati. Menim, 
da so najožji sodelavci kot druga 
družina. Če v družini ni zaupanja, ta 
počasi razpade. Tako je tudi pri delu.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
V prostem času, kolikor ga je sploh 
na voljo, skušam biti čim bolj aktiven. 
Nekaj časa namenim športu, nekaj 
druženju, veliko pa družini oz. otro-
koma, ki sta športnika in potrebujeta 
– predvsem ob koncu tedna – ogro-
mno podpore in logistike.
 kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni?
Kot najbrž večini tudi meni največ 
pomeni družina – partnerka Irma ter 
sinova Domen in Nik. Oba sinova sta 
uspešna športnika – karateista, ki se 
lahko pohvalita z velikimi, tudi med-
narodnimi uspehi. Nik je ob tem tudi 
uspešen rokometaš. Na svojo družino 
sem neizmerno ponosen. 
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Družina. Fotografija je iz Istanbula 
leta 2017, kjer je mlajši sin Nik prvič 
nastopil za reprezentanco Slovenije in 
na tako velikem tekmovanju osvojil 
naslov podprvaka v športnih borbah.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Nekje ob morju. Rad imam morsko 
klimo.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Z ženo Irmo si rada ogledava lahko-
tnejše predstave, predvsem komedije 
v gledališčih. Zagotovo me najdete 
v športnih dvoranah, kjer navijam 
za sinova, včasih pa tudi na tekmah 
Rokometnega kluba Gorenje.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Težko je sam sebe ocenjevati in iskati 
svoje dobre lastnosti. Če že moram 
(smeh), bi dejal, da sem umirjen, 
natančen in pošten.

 kaj bi spremenili pri sebi?
Brez slabe vesti bi lahko pri sebi spre-
menil več zadev, a vendarle se mi zdi 
najpomembnejša ta, da bi lahko bil 
morda nekoliko bolj točen. Ura pač 
ni moj najboljši prijatelj.

 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
»Ne stori drugim tistega, česar ne 
želiš, da bi drugi storili tebi!«

Slobodan Mrkonjić

Jože je velik ljubitelj karateja, ki ga spremlja že skoraj celo življenje.

Na oBiSKU
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SKUPiNa PrEMogoVNiK VElENJE

rgP gradi nov most čez 
Kamniško Bistrico
Obnova in izgradnja novih kolesarski poti in poti za pešce so v Sloveniji postala stalnica. Razvoj 
kolesarstva in zavedanje pomena zdravega načina življenja narekujeta tempo po izdelavi novih 
objektov. Investitor, Občina Domžale, je tako izvedla razpis za izdelavo novega mostu, za izvedbo 
pa je bila na javnem razpisu izbrana družba RGP. Most je dolg 39,25 metra in širok 4,10 metra.

V sklopu projekta smo najprej odstra-
nili obstoječo brv, saj je bila le-ta za 
pešce in kolesarje preozka in dotraja-
na. Novi most za pešce in kolesarje je 
zasnovan sodobno z ustrezno širino 
ter bo občasno namenjen tudi inter-
vencijskim vozilom. Novi most sledi 
željam investitorja iz projektne naloge 
in hkrati ponuja optimalno rešitev za 
premostitev reke Kamniške Bistrice. 
Gre za armiranobetonsko prednapeto 
konstrukcijo. 
Za izdelavo novega mostu smo naj-
prej na mestih novih temeljev izvedli 
pilote premera 80 cm. Vzhodni 
opornik je temeljen na štirih pilotih, 
zahodni pa na dveh. Na tako pripra-
vljeno podlago smo izvedli podporo. 
Ta je sestavljena iz dveh rahlo na-

gnjenih stebrov pravokotnega prereza 
po višini spremenljive dimenzije, 
skozi katero je omogočen pogled do 
vode. Dimenzije prereza stebrov se 
od spodaj navzgor spreminjajo od 
40/85 cm do 40/120 cm. Stebra se 
združita v temeljni gredi dimenzije 
100/160 cm ter sta temeljena na dveh 
pilotih premera 80 cm. Prednapetje 
prekladne konstrukcije je izvedeno s 
šestimi kabli, ki potekajo neprekinje-
no v dvojni parabolični obliki preko 
celotne preklade. Krajna opornika 
sestavljajo čelna stena ter vzporedni 
konzolni krilni zidovi, ki omogočajo 
ustrezno ureditev na območju le-teh. 
Z izvedbo novega (nadomestnega) 
mostu večjih ureditev struge ni pred-
videnih. Prečni profil struge in brežin 

Kamniške Bistrice se na območju 
novega mostu ohranja enak, kot je bil 
pred posegom. Prav tako se ohranja 
enako dno struge,  kot je bilo pred 
gradbenim posegom.
Z deli smo začeli v mesecu marcu 
letos in načrtujemo, da jih bomo 
zaključili v juliju. V družbi RGP 
se pogosto srečujemo z izdelavo 
mostov, saj smo pred kratkim sanirali 
mostova Markovci in Starše na reki 
Dravi. Prav tako smo pred kratkim 
na javnem razpisu pridobili izgradnjo 
novega mostu v Jaršah na sotočju 
Kamiške Bistrice in Pšate. Gradbena 
dela na tem mostu bomo začeli v 
kratkem.

mag. Marko Ranzinger,
vodja operative RGP
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NEPrEMiČNiNE

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 Uprav-
ne enote Velenje za gradnjo šestih enodružinskih hiš Lipa. 
Lastništvo zemljišča si delita podjetji Premogovnik Vele-
nje, d. o. o., (1/2) in HTZ Velenje, I. P., d. o. o., (1/2).
Več informacij najdete na spletni strani Premogovnika 
Velenje na povezavi www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1644.

stavbnI zeMljIšČI PodrožnIk In 
žekoveC v MozIrjU – Kompleks Podrožnik, ki 
se nahaja v neposredni bližini upravnega centra v Mozirju, 
sestavljata dve parceli v skupni izmeri 8.638 m2 površine, 
kompleks Žekovec, ki se nahaja v bližini spodnje postaje 
nihalke Golte, pa sestavljajo štiri parcele v skupni izmeri 
10.289 m2 površine.
Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitvena pro-
spekta za obe navedeni zemljišči so objavljeni na spletni 
strani: http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/zemljisca.

PoslovnI Prostor na PrešernovI 
CestI 22 d v velenjU v velikosti 146,69 m2, 
prostor za storitve, zgrajen leta 1974. V poslovno-stano-
vanjskem objektu je v pritličnem delu pisarna v velikosti 
41,35 m2, v kletnem delu se nahajajo prostori v velikosti 
105,34 m2. Okvirna neto cena znaša 44.900 EUR (DDV ni 
vključen).

zeMljIšČe In rastlInjak v šoštanjU. 
Predmet prodaje je montažni rastlinjak z opremo, po-
vršine 500 m2 in zabojnik s pripadajočim ograjenim 
zemljiščem v izmeri pbl. 2.900 m2 ter vsemi pripadajoči-
mi komunalnimi priključki. Rastlinjak je bil zgrajen leta 
2012 in se nahaja na Kajuhovi cesti v Šoštanju. Objekt 
je zasnovan sodobno in je skoraj v celoti avtomatiziran. 
Vsebuje avtomatsko termostatsko prezračevanje, ki deluje 
v odvisnosti od notranje temperature, vključno s senzorji 
za dež in veter. V notranjosti so potopne namakalne mize, 
v drugem delu pa je nameščena tudi namakalna rampa z 
razprševanjem in dognojevanjem, ki deluje avtomatsko, z 
nastavitvijo časa namakanja. Rastlinjak je ogrevan s štiri-
mi toplovodnimi kaloriferji, priklopljenimi na toplovodno 
omrežje. Zabojnik v izmeri 9 m x 2,4 m je opremljen tudi 
s pisarniškim prostorom in sanitarijami. Za oba objekta 
je urejeno gradbeno in uporabno dovoljenje, zemljišče je 
po namenski rabi stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za 
zemljišče, rastlinjak in kontejner z opremo Šoštanj znaša 
80.000 EUR.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani na 
naslovu: http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1605. Doda-
tne informacije na: natalija.sovic-jelenko@rlv.si. 

Stavbno zemljišče na lokaciji lipa – vzhod (gorica) v Velenju

Zemljišče Podrožnik v Mozirju

Poslovni prostor na Prešernovi cesti 22 D v Velenju

ProDaMo

DEZiNVESTiraNJE
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DODATNE INFORMACIJE: 
kristijan kolenc, telefon: 03 899 6183, 
e-pošta: kristijan.kolenc@rlv.si.

dve ParkIrnI MestI PrI objektU 
»razgledI ob PakI«, ki sta v lasti družbe HTZ 
Velenje, in sicer eno zunanje in eno notranje parkirno mesto.

garažne bokse v objektU trIPleX na 
Cesti Borisa Kraigherja 4 v Velenju. Mesečni najem znaša 
od 46 evrov dalje. Prostih je še nekaj parkirnih mest.

Zemljišče in rastlinjak v Šoštanju

V NaJEM oDDaMo

Zunanje parkirno mesto pri objektu »razgledi ob Paki«

Notranje parkirno mesto v objektu »razgledi ob Paki«

DEZiNVESTiraNJE
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Napovednik dogodkov Kluba 
upokojencev
•	 Občni zbor Kluba upokojencev in 

praznovanje dneva rudarjev sta 
prestavljena za nedoločen čas.

•	 Vsak petek med 9. in 11. uro tenis 
na igriščih TC COTA v Lokah

•	 1. julij štiridnevni izlet na Bled
•	 7. julij izlet na Primorsko s pikni-

kom na barki, prva skupina
•	 8. julij klubska pisarna bo izjemo-

ma odprta med 8. in 11. uro
•	 14. julij izlet na Primorsko s pikni-

kom na barki, druga skupina
•	 14. julij pohod na Menino planino, 

1500 m
•	 11. avgust pohod s Planine na 

Krvavcu (Vrh Korena), Kriška, 
Koren, Košutna – 1999 m

•	 2. september klubska pisarna bo 
izjemoma odprta med 8. in 11. uro

•	 8. september pohod Rakitna, 
Krim, Iška – 1024 m

•	 28. september petdnevno letovanje 
v Belvederu Izola

TrETJi PolČaS

Spremembe so edina stalnica v našem življenju. Mnoge so nepričakova-
ne. Nanje nismo pripravljeni. Nas vedno znova presenetijo. Največkrat 
negativno.

Pomlad je prinesla prve omilitve ukrepov zaradi nevarnega virusa. 
Optimistično vstopamo v poletje. Pa vendar. Previdnost nam narekuje, 
ukrepi pa prepovedujejo, da nekaterih načrtovanih aktivnosti ta čas še 
ne bomo izvedli. Med njimi je žal tudi praznovanje dneva rudarjev s 
Skokom čez kožo. 

kameradi, spoštovani upokojenke in upokojenci, sodelavke in 
sodelavci, zelenci. naj misel na spoštljivi poklon ali dotik komolcev 
nadomestita stisk roke do trenutka, ko se bomo srečali.

sreČno!

Vse informacije boste prejeli z ob-
vestilom preko SMS-a. Če jih še ne 
prejemate, pošljite IME in PRIIMEK 
na 070 254 006, obiščite tudi spletno 
stran www.kupv.webs.com ali pokli-
čite na brezplačni telefonski odzivnik 
080 9893.
SREČNO!

Upravni odbor Kluba upokojencev

Opozorilo: Nekateri dogodki 
še niso potrjeni. Prosimo, da 
upoštevate  še vedno veljav-
na navodila in priporočila 
nIjz za varno izvajanje po-
sameznih dejavnosti zaradi 
preprečitve širjenja virusa. 

zaHvala
Iskreno se zahvaljujemo za 
vso izkazano pomoč ob smrti 

sIlvestra 
verHovnIka 
iz Topolšice. 

Hvala vsem, ki ste bili z nami 
in nam pomagali, ko je bilo 
najhuje. 
Hvala kolektivu Premogov-
nika Velenje, uniformiran-
cem in trobilnemu kvartetu 
rudarske godbe za odigrane 
žalostinke. 

žena Špela, sin Alen, mama 
Marija ter sestri Irena in Sonja 

z družinama

zaHvala
Ob prezgodnji izgubi moža, 
očeta, tasta in dedija 

rajMUnda eMana 
se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje 
za izrečeno sožalje. Hvala 
rudarski častni straži in pra-
porščakom. Posebna zahvala 
Dragu Kolarju za sočutne 
besede ob slovesu. 
Zaradi obvladovanja širjenja 
nalezljive bolezni koronaviru-
sa smo morali pogreb v času 
epidemije izvesti v skladu s 
smernicami Vlade Republike 
Slovenije.

vsi njegovi

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je…

zaHvala
Ob boleči izgubi drage žene, 
mame, tašče in babice

jUdIte lUkavaČkIĆ
se iskreno zahvaljujemo soro-
dnikom, sosedom, prijateljem 
in sodelavcem za vso pomoč 
ter podporo. Iskrena hvala 
tudi Rudarskemu oktetu, 
častni straži, Pihalnemu or-
kestru Premogovnika Velenje 
ter Dragu Kolarju za čutne 
besede slovesa.

mož Rajif, hči Laura in sin 
Damir z družinama



4747

TrETJi PolČaS

zaHvala
Za vedno se je poslovil 

janko reHerMan. 
Iskrena hvala vsem in vsako-
mur posebej za vso pomoč v 
času bolezni. Hvala tudi nek-
danjim sodelavcem Premo-
govnika Velenje, še posebej 
sodelavcem v obratu Zračenje 
za spoštljivo slovo na pokopa-
lišču v Podkraju.

žena Milena

V slovo dragemu prijatelju Miranu Plazniku, 
članu Harmonikarskega orkestra Barbara 
Premogovnika Velenje 

Pretresla nas je vest, da nas je nena-
doma zapustil naš dolgoletni član 
Miran Plaznik iz Raven pri Šoštanju. 
Miran je bil osebnost pokončne nara-
ve, zdravega duha, obdan z moralni-
mi danostmi in optimizmom. In še bi 
lahko naštevali. Ljubil je svojo doma-
čijo, zemljo domačo, jo s predanostjo 
obdeloval, pesem in glasba pa sta bili 
njegovi zvesti spremljevalki. Prepeval 
je v zboru, igranja na klavirsko in 
diatonično harmoniko pa se je tudi 
zlahka naučil. 

zaHvala
Ob boleči izgubi drage mami-
ce in žene 

ljUdMIle zorIČ 
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivoma HTZ Velenje in 
Premogovnik Velenje ter sin-
dikatu SPESS-PV za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in 
sveče.

hči Natalija z družino  
in mož Franci

Z nami je bil zelo aktiven vse od 
začetka delovanja orkestra, od leta 
1997. Skupaj smo izvedli preko 300 
nastopov doma in v tujini; celo v 
Berlinu, v cerkvi svete Elizabete 
pred polnim avditorijem. V Avstriji 
smo že šestnajsto leto igrali v Bad 
Bleibergu, v Hüttenbergu, na sejmu 
v Celovcu in to pred polnim avdito-
rijem.
Na domačem terenu smo večkrat 
igrali za dan rudarjev na Naravo-
slovnotehniški fakulteti v Ljubljani, 

rudarjem v Velenju, na Slakovem 
festivalu, na skakalni prireditvi v 
Velenju, na otvoritvi dvorane Golo-
vec, na otvoritveni tekmi s Španijo, 
na koncertu v parku v Mariboru, v 
dvorani Tabor v Mariboru, Sloven-
ski vojski na Celjskem gradu, na 
Obrtnem sejmu v Celju, na rudar-
skem prazniku v Idriji, Pri Jožovcu, 
posneli spot za RTV Slovenija, na-
stopili na oddaji Slovenski pozdrav v 
Velenju, gasilcem, dnevu Mercatorja 
v Velenju, v Ravnah pri Šoštanju, v 
Vinski Gori, na festivalu na Bledu, 
na koncertu na Dobrni – v stekle-
ni zdraviliški dvorani in številnih 
drugih prireditvah. Izdali smo tri 
zgoščenke in vsaki od teh posvetili 
in izvedli koncert v prostorih Muzeja 
rudarstva v Velenju. Vse to smo 
dosegli z Miranovo pomočjo, pod 
skrbnim vodstvom mentorja Mira 
Klinca. 
Smemo si dovoliti trditev, da je »naš 
Miran« na nastopih igral »eno prvih 
violin (harmonik, ki mu jo je izdelal 
sin Marko)« in pomembno prispeval 
h kakovosti skladb, ki smo jih igrali. 
Tudi ob zanj neugodnih trenutkih 
je žrtvoval svoj čas in vedno nasto-
pil. S svojo vnemo in talentom in 
spretnostjo je popestril vse naštudi-
rane skladbe, ki so imele vrhunsko 
podobo. V skupini je deloval zelo 
povezovalno in prijetno, program-
sko tvorno, njegova beseda je imela 
pomembno težo.

Dragi Miran!

Naj se Ti v slovo iskreno zahvalimo 
za Tvoj prispevek k našemu orkestru. 
Ko nam bodo razmere dopuščale, Ti 
bomo vedno zaigrali v spomin. Tvoje 
vrline bomo skušali ceniti in koristno 
naslediti. Pogrešali Te bomo, ostal 
nam boš v prijetnem spominu.

Počivaj v miru.

Z vsem spoštovanjem,

člani Harmonikarskega orkestra  
Barbara Premogovnika Velenje.
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vsem sodelavkam in sodelavcem v družbah skupine Premogovnik 
velenje in našim nekdanjim zaposlenim čestitamo za

3. julij,
dan rudarjev!

Spomini So niti, 
iz katerih je stkano življenje,  

Starejši, kot So, globlje Se nam vtiSnejo.


