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UVODNIK

Dva monologa ne naredita dialoga

»V vsakem od nas je kralj. Spregovorite z njim in prišel vam 
bo naproti.« (skandinavski pregovor)
Besede imajo neverjetno moč. Lahko gradijo ali rušijo. Be-
sede okrepijo prepričanja, ta pa oblikujejo našo resničnost. 
V času, ko ne teče vse tako, kot smo navajeni, ko nastopi 
kriza, ko je treba vse početi ali delati drugače, kot smo de-
lali do zdaj, je dobra komunikacija še pomembnejša.
Vsaka kriza zahteva prilagajanje novonastalim razmeram v 
podjetju – tako v osnovni dejavnosti kot pri poslovanju in, 
seveda, tudi pri komuniciranju. In to z vsemi javnostmi, še 
posebej z najpomembnejšo – notranjo javnostjo. Z zapo-
slenimi. To pomeni, da morajo tako vodstvo kot vodje na 
vseh ravneh uvesti spremembe v svoj način vodenja in tudi 
komuniciranja. 
Interno komuniciranje spada med najpomembnejše aktiv-
nosti v vsakem podjetju, saj brez njega ne more potekati no-
bena dejavnost. Nobena naloga in noben projekt se ne zgo-
dita, ne da bi bila prej »skomunicirana«, zato je naloga vseh 
vodij, da se zavedajo pomena kakovostne komunikacije, 
ki mora biti odprta in stalna – vse potrebne informacije se 
morajo prenesti po hierarhiji – tako navzdol do vseh zapo-
slenih kot tudi navzgor do najvišjega vodstva. 
Odgovornost za dobro komuniciranje namreč ne nosi le 
poslovodstvo, temveč vodilni na vseh ravneh, zanj pa so 
odgovorni tudi vsi zaposleni, ki ne le, da informacije spre-
jemajo, temveč morajo imeti tudi možnost, da jih preverijo, 
postavijo vprašanje, izrazijo svoje mnenje.
V času krize sta odzivnost in pretok informacij še precej 
pomembnejša, zato smo lani marca, takoj ko so v Slove-
niji začeli veljati najstrožji protikoronski ukrepi, v druž-
bah Skupine Premogovnik Velenje vzpostavili elektronski 
naslov, preko katerega ste zaposleni takoj ali v najkrajšem 
možnem času prejeli odgovore oz. povratne informacije, ki 
ste jih iskali. Po tej poti smo z vaše strani v samo devetih 

mesecih preteklega leta prejeli preko 230 vprašanj, letos pa 
že 38. Večina se je nanašala na problematiko, povezano z 
epidemijo, marsikomu pa smo pomagali tudi pri urejanju 
vsakodnevnih zadev. Svet okrog nas se zaradi epidemije se-
veda ni ustavil in tako so se ljudje vsakodnevno še vedno 
srečevali z izzivi, ki jih je bilo treba hitro in sproti reševati, 
pri tem pa so bili večkrat postavljeni pred težavo, na koga se 
obrniti, saj je večina sodelavcev v strokovnih službah svoje 
delo opravljala od doma. Najhitrejši (in včasih tudi edini) 
kontakt je bil torej preko info@rlv.si, saj – kot so zaposleni 
večkrat potarnali – tudi s strani svojih vodij večkrat niso 
prejeli odgovorov ali informacij, ki so jih iskali.
Po skoraj letu dni te, danes že lahko rečemo, dobre prakse 
odkrito priznavam, da je bila odločitev za vzpostavitev še 
enega »kanala« internega komuniciranja dobra, pa čeprav 
se je zato delo Službe za odnose z javnostmi nemalokrat 
zavleklo v pozne večerne ure in ni poznalo ne vikendov ne 
praznikov, saj so vprašanja »deževala« praktično vsak dan, 
zaradi svoje narave pa so zahtevala takojšnje odgovore. 
Z nekaterimi med vami smo postali že pravi »kamerati«, 
čeprav v živo morda do zdaj nismo spregovorili niti bese-
dice. Vsak vaš prijazen »hvala« ali pozitiven odziv je meni 
in sodelavcem, ki sem jim prenesla vaša sporočila, polepšal 
dan. Veseli in zadovoljni smo bili, da ste opazili naša priza-
devanja in trud, da ste obveščeni o vseh pomembnih zade-
vah ali da smo vam pomagali rešiti vaša osebna vprašanja.
Seveda smo prejeli tudi nekaj negativnih odzivov – v času 
nestrpnosti in posebnih razmer bi se pravzaprav čudila, če 
temu ne bi bilo tako. Nekateri niso bili zadovoljni z ukrepi, 
drugi bi si želeli še več le-teh, spet tretje je jezilo, ker jim 
pošiljamo preveč obvestil … Teh smo v slabem letu posre-
dovali kar 113. Ob tem želim jasno poudariti to, kar ves 
čas izpostavljamo: v Premogovniku Velenje bomo varnost 
pri delu vedno postavili na prvo mesto, zato seznanjenost z 
ukrepi in vsemi pravili, ki izhajajo iz tega, sodi med delovne 
obveznosti vsakega zaposlenega.
Dobro interno komuniciranje povečuje zadovoljstvo in 
motiviranost zaposlenih, kar seveda vpliva na njihovo de-
lovno vnemo ter posledično tudi na poslovne rezultate. 
Pomen komuniciranja je zlasti pomemben v kriznih časih, 
ko tradicionalni pristop k zaposlenim ter vodenje zgolj s 
kontrolo in z ukazovanjem ne dajeta zadovoljivih rezulta-
tov. Največja težava pri komunikaciji nastane, ker ljudje ne 
poslušajo, da bi razumeli, ampak da bi odgovorili – zavedati 
se moramo, da »dva monologa ne bosta naredila dialoga.«
In če se vrnem k pregovoru z začetka uvodnika – če z lju-
dmi komuniciramo na spoštljiv in primeren način, se nam 
bodo odprli in nam povedali precej več, kot bi sicer »iz-
vlekli« iz njih. Res da komuniciramo vsak dan, vendar je 
to veščina, ki jo je treba razvijati. Vsak ima možnost, da 
postane uspešnejši v svojem načinu komuniciranja, le (po)
truditi se mora.
Srečno in na slišanje – preko vseh internih medijev naše 
Skupine – veseli bomo vaših odzivov.

Tadeja Jegrišnik,  
vodja Službe za odnose z javnostmi

foto: Stane Jeršič
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Rekordni dnevni napredek 
pri odkopavanju premoga
V Premogovniku Velenje smo 10. februarja 2021 dosegli nov mejnik pri proizvodnji premoga – 
rekordni napredek z enega odkopa v enem dnevu. Na odkopu G4/B, ki se nahaja severnem krilu 
jame Preloge, smo dosegli 9,4 metra dnevnega napredka, kar je največji dnevni napredek v vsej 
zgodovini delovanja našega premogovnika. Prejšnji največji napredek smo sicer v Premogovniku 
Velenje dosegli skoraj točno pred devetimi leti, in sicer 15. februarja 2012 – znašal je 8,6 metra.

Novi mejnik v zgodovini 
Premogovnika Velenje
»Gre za izjemen dosežek, za novi 
mejnik v zgodovini Premogovnika 
Velenje, je ob tem povedal generalni 
direktor Premogovnika velenje dr. 
janez rošer. »S tem dokazujemo, 
da so naša največja konkurenčna 
prednost še vedno naši zaposleni, 
zato se za doseženi rezultat zahvalju-
jem vsem, ki delate na tem odkopu, 
ter tudi vsem, ki si za dobre rezultate 
prizadevate na ostalih deloviščih, in 
hkrati vsem tistim, ki skrbite za to, 
da se vsi podporni procesi odvijajo 
nemoteno.« 

Odkop G4/B
Odkop G4/B je horizontalni odkop, 
z višino odkopavanja 5 metrov in 
dolžino 105 metrov. Proizvodnja na 
tem odkopu poteka samo s pridobi-
vanjem podkopa in je predvidoma 
konstantna. Dostavna in odvozna 
proga sta bili izdelani kvalitetno, prav 
tako montažna komora, zato je tudi 
sam zagon dobro potekal. Na tem 
odkopu nam lahko težave povzročajo 
predvsem okvare na odvozni in ostali 
elektrostrojni mehanizaciji. V večji 
meri se te pojavljajo na odkopu A k. 
–110, ki se nahaja v jami Pesje, saj se 
že dobra dva meseca spopadamo z 

zatisnitvijo odvozne proge in poveča-
nimi pritiski v prvi polovici odkopa.

Več kot 9 m, 10 rezov – 
od tega 4 v eni izmeni
Za doseženi rekordni rezultat 9,4 
metra na odkopu G4/B je bilo treba 
v enem dnevu (v treh izmenah) na-
rediti kar 10 rezov po celotni dolžni 
odkopa. Ob tem smo dosegli še en 
manjši rekord, saj smo 4 reze izdelali 
zgolj v eni izmeni. Trenutno proizvo-
dno povprečje na odkopu G4/B znaša 
med pet in šest tisoč tonami premoga 
na dan. Povprečen napredek na odko-
pu od zagona dalje znaša nekaj več 

Odkopne zaloge premoga v Premogovniku Velenje znašajo približno 104,4 mio ton premoga, kar glede na predvideno dinamiko 
odkopavanja zadošča do konca obratovanja bloka 6. (foto: Miran Beškovnik)
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kot šest metrov. Podoben napredek 
pričakujemo vse do konca aprila, ko 
bomo odkop podaljšali iz zdajšnjih 60 
na 113 sekcij. Po daljšanju odkopa se 
bo napredek nekoliko zmanjšal in bo 
znašal med štiri in pet metrov na dan. 
Kljub temu bo proizvodnja premoga 
ostala na zdajšnji ravni, morda bo 
celo nekoliko višja.

Šteje vsaka tona premoga
»Po težavah, s katerimi se pri 
proizvodnji premoga spopadamo 
zadnja dva meseca, je ta dosežek 
nedvomno svetla točka, ki nam daje 

zagon za naprej,« je bil ob dosežku 
optimističen in ponosen tudi vodja 
in tehnični vodja obrata Proi-
zvodnja stanislav amon. »Vsem 
zaposlenim, ki opravljajo delo na 
odkopu G4/B, se zahvaljujem in 
čestitam za rekordni dosežek. Prav 
tako gredo zahvale in čestitke vsem 
ostalim podpornim službam, brez 
katerih tega rezultata ne bi bilo. Za 
takšen dosežek je potreben prav vsak 
kamenček v mozaiku. Kot kaže, se vsi 
zavedamo, da šteje prav vsaka tona 
premoga, saj se je deponija v zadnjem 
času občutno zmanjšala. Prepričan 

V letu 2021 v Premogovniku Velenje načrtujemo proizvodnjo premoga 
v višini 3,3 mio ton; v prvi polovici leta načrtujemo 45 odstotkov letne 
proizvodnje, v drugi polovici, ko bo odkopna fronta bistveno ugodnejša 
in bosta v proizvodnjo vključena nekoliko izdatnejša odkopa, pa na-
črtujemo preostalih 55 odstotkov proizvodnje. Na pripravskih delovi-
ščih načrtujemo okoli 4,9 kilometra novih etažnih prog, 400 metrov 
stabilnih objektov ter približno 600 metrov pretesarb. Odkopne zaloge 
na podlagi Elaborata o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog 
in virov premoga v Premogovniku Velenje znašajo pbl. 104,4 mio ton 
premoga, kar glede na predvideno dinamiko odkopavanja zadošča do 
konca obratovanja bloka 6.

V preteklem letu smo v Pre-
mogovniku Velenje dosegli 
proizvodnjo v višini 3.174.567 
ton, izdelali pa smo 5.481 
metrov novih prog in nekaj 
več kot 309 metrov pretesarb. 
Sredi septembra smo uspešno 
izvedli preboj vodne proge 
do odvodnjevalnih objektov 
na koti –64. Ta bo velikega 
strateškega pomena za priho-
dnje delovanje Premogovnika 
Velenje, saj omogoča varno 
pridobivanje premoga na 
območju severnega krila Jame 
Preloge. 

sem, da jo bomo s takšno dinamiko 
proizvodnje v prihodnjih dneh in 
tednih zopet povečali. Zahvaljujem se 
tudi vsem ostalim sodelavcem, ki se 
po svojih najboljših močeh trudijo na 
drugih deloviščih v jami in izven nje. 
Dejstvo je, da eni brez drugih ne mo-
remo. Tako je v našem poklicu vedno 
bilo in tako je tudi danes.«

Tadeja Jegrišnik

V preteklem letu smo v Premogovniku Velenje dosegli proizvodnjo v višini 3.174.567 ton, izdelali pa smo 5.481 metrov 
novih prog in nekaj več kot 309 metrov pretesarb. (foto: Miran Beškovnik)
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Sanacija Bunkerja B3 v Pesju
V Premogovniku Velenje smo ob koncu lanskega leta v času decembrskih praznikov izvedli delno 
sanacijo armirano-betonskega silosa premoga, ki mu pri nas rečemo kar »Bunker B3« oz. »B3«. Ta 
se nahaja v Pesju in spada k tehnološkemu procesu drobljenja in klasiranja premoga ter predsta-
vlja zadnjo stopnjo pred oddajo premoga v Termoelektrarno Šoštanj. Gre za betonski silos, pre-
mera 12,3 metra v cilindričnem delu, kapaciteta omenjenega bunkerja pa je 1.000 ton premoga. V 
primerjavi z nivojem terena je izpust premoga iz silosa na k. +6,25 metra, zgornji nivo silosa pa 
na k. +28 metra.

K sanaciji omenjenega bunkerja smo 
želeli pristopiti že dlje časa, vendar 
zaradi natrpanega urnika proizvo-
dnje ni prišla na vrsto. Sanacija ko-
nusnega dela je bila tako rekoč nujna, 
saj se je že začela obraba betonske 
osnove silosa. 
Izbiro najprimernejšega sanacijske-
ga posega so pogojevali predvideni 
izredno slabi pogoji dela in okolja, 
izbira materialov in izredno kratek 
časovni termin, ki je bil na voljo (čas 
med božično-novoletnimi prazniki, 
in sicer med 19. decembrom 2020 in 
3. januarjem 2021). 
Med različnimi možnostmi, od grad-
beno-keramične sanacije, nerjavnih 
oblog, jeklene Hardox-pločevine in 
nenazadnje tudi izločitev bunkerja 

B3 iz uporabe, je bila sprejeta odloči-
tev o sanaciji konusa silosa z name-
stitvijo jeklenih protiobrabnih plošč 
Hardox, debeline 12 mm. 

Da bi se lažje odločili o možnostih 
sanacije, je Služba jamomerstva, 
geodezije in rudarskih škod izvedla 
3D-posnetek bunkerja B3 z mobil-

Prikaz 3D-posnetka točk Bunkerja B3 (zunanji pogled) in izpustni konus bunkerja 
iz ptičje perspektive.

Lokacija objekta »Bunker B3«
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Proizvodnja v januarju 2021 (operativni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K. –110/E 168.000 77.344 –90.656 46,04 3.683
E. K. –95/C 18.000 26.274 8.274 145,97 1.251
Proizvodnja 186.000 103.618 –82.382 55,71 4.934
Priprave 10.500 14.721 4.221 140,20 701
skupaj Pv 196.500 1118.339 –78.161 60,22 5.635

Proizvodnja januar–januar 2021 (letni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 199.117 103.618 –95.499 52,04 4.934
Priprave 10.694 14.721 4.027 137,66 701
skupaj Pv 209.811 118.339 –91.472 56,40 5.635

nim laserskim skenerjem GeoSlam.  
Na osnovi izbrane metode sanacije, 
natančnih podatkov o površinah 
konusnega dela silosa in prejšnjih 
grafičnih osnov, sta službi Priprava 
dela in Projektiva pripravili ustrezne 
tehnične rešitve in načrte za sanacijo.   
Predvidena rešitev se je izkazala 
za ustrezno. Pritrjevanje jeklenih 
plošč iz protiobrabne pločevine smo 
izvedli z varjenjem na obstoječo 
podložno konstrukcijo in zaprtjem 
vseh stikov s sočelnim varjenjem. 
Na določenih mestih in po celotnem 
zgornjem obodu smo plošče dodatno 
sidrali v t. i. AB-obod silosa z zaščito 
glav sidrnih vijakov.
Pred montažo novih jeklenih plošč 
smo izvedli gradbeno izravnavo 
večjih neravnin, prazne prostore za 
ploščami pa smo zapolnili s posebno 
sanacijsko malto.
V času izvajanja sanacijskih del smo 
aktivno sodelovali pri nadzoru izvaja-
nja del, Prostovoljno industrijsko ga-
silsko društvo Premogovnika Velenje 
pa je izvajalo 24-urno požarno stražo. 

Stanje izpustnega dela in konusa silosa po izvedeni sanaciji

Stanje plošč in prikaz obrabe osnovnega betonskega jedra silosa

Kot se je izkazalo kasneje, je bilo to 
zaradi požarne občutljivosti lokacije 
nujno potrebno. Bilo je nekaj kritičnih 
situacij, ki pa so jih gasilci s pravoča-
sno intervencijo uspešno odpravili.
Kljub velikim izzivom tako pri 
načrtovanju projekta delne sanacije 
kot pri izvajanju del so le-ta v času 
decembrskih praznikov potekala 
gladko. Delavci OUTN so ustrezno 
izpraznili in pripravili silos, nato se je 
sanacija bunkerja opravljala v treh iz-

menah. Dela so bila zaključena pred 
predvidenim rokom; Bunker B3 je 
bil namreč pripravljen za uporabo že 
v soboto, 2. januarja 2021. Sanacijo 
preostalega dela bunkerja načrtuje-
mo v mesecu aprilu letos (prvomaj-
ski paket). Na strojni pripravi dela 
smo tako že začeli z aktivnostmi za 
dokončanje projekta sanacije ome-
njenega bunkerja.

Andrej Kotnik in 
dr. Rolando Koren
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Pikiranje betona v jami z mini bagrom
Sredi lanskega oktobra smo v jami Premogovnika Velenje pri sanaciji talnega tira v vzhodnem preko-
pu na koti –43 testirali uporabo mini bagra VOLVO EC15E. Bager, ki smo ga testirali zgolj en dan (v 
eni izmeni), smo uporabljali za »pikiranje« oz. odstranjevanje betona, nastali material pa smo v vo-
zne enote nakladali ročno. V celotni izmeni je stroj obratoval dobrih šest ur, pri tem smo odstranili 
okoli 85 m2 betonske podlage, debeline 10–30 cm. Ob koncu »pikiranja« celotne trase smo talni tir v 
dolžini 180 metrov na novo betonirali. Pri tem smo porabili 360 ton betonske mešanice, 4.640 kilo-
gramov armaturne mreže, 82 ton tolčenca (frakcija 16–32 mm). Testna uporaba bagra se je izkazala 
kot smiselna, saj je bilo delo z njim bistveno lažje, vse skupaj pa je potekalo tudi veliko hitreje.

Velik izziv je predstavljal transport 
bagra v jamo, saj ves material vanjo 
vozimo skozi uvozno-izvozni jašek 
NOP, ki ima določene omejitve. 
Zaradi prevelike višine smo za čas 
transporta na bagru odstranili varno-
stno kabino, ki smo jo nato na samem 
delovišču nanj vnovič namestili. Pri 
delovnem procesu je sodelovalo pet 
zaposlenih – upravljalec bagra in 
štirje nakladalci materiala. Prvotno je 
bilo mišljeno, da odstranjeni mate-
rial v vozne enote nakladamo kar z 
bagrom, ker pa so bili na ta način 
pridobljeni kosi betona preveliki za 
učinkovito nakladanje z nakladalno 
žlico, smo material nakladali ročno. 
Zaradi tega je bil učinek »pikiranja« 
večji, saj je lahko bager nenehno 
»pikiral«. V celotni izmeni smo z 
odstranjenim betonom napolnili kar 
12 voznih enot.

Slobodan Mrkonjić

»Pikiranje« z bagrom.

Bager z odstranjeno kabino, pripravljen na izvoz.

Preizkus uporabe mini bagra se je izkazal kot zelo uspešen. V primerjavi 
z ročnim »pikiranjem« je bil učinek bistveno večji, proces dela na ta 
način pa je za zaposlene fizično bistveno manj naporen.
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Objavljeni rezultati so dosežek 
temeljnih in aplikativnih raziskav o 
obnašanju jekla pri utrjevanju in ka-
snejšem rekristalizacijskem žarjenju, 
kjer so opredelili parametre, s kateri-
mi lahko s toplotno obdelavo v enem 
koraku povrnemo jeklenim lokom 
začetne lastnosti ter s tem omogoči-
mo njihovo ponovno trajnostno in 
varno uporabo v jami.
»Članek vsebuje del rezultatov, 
ki so nastali v okviru večletnega 
sodelovanja med zaposlenimi v 
Laboratoriju za materiale pod vod-
stvom prof. dr. Franca Zupaniča, v 
Laboratoriju za zahtevne inženirske 
simulacije in eksperimentiranje Fa-
kultete za strojništvo ter v Premogov-
niku Velenje,« je povedal mag. janez 
Mayer, eden od soavtorjev članka. 
»Glavni cilj raziskav je bilo ugotoviti, 
kako bi zmanjšali stroške za nove 
jeklene podpore, ki se med uporabo 
zaradi premika zemljin poškodujejo 
in se morajo zamenjati z novimi, ter 
predstavljajo največji strošek v pre-
mogovniku.«

Slobodan Mrkonjić
Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-
-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=3306 

Odlično sodelovanje Fakultete za 
strojništvo in Premogovnika Velenje
V slovenski znanstveni reviji Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering so objavili 
znanstveni članek z naslovom »Single-step heat treatment for the restoration of the mechanical 
properties of cold-strained mining support steel 31Mn4«, avtorjev doc. dr. Gorazda Lojena, mag. 
Janeza Mayerja, prof. dr. Tonice Bončine in prof. dr. Franca Zupaniča. Članek, v katerem so pred-
stavili rezultate raziskovalnega dela za gospodarstvo, je bil objavljen kot vodilni članek z grafično 
predstavitvijo na naslovnici revije Strojniški vestnik.

Mag. Janez Mayer iz Premogovnika 
Velenje, eden od soavtorjev članka

Objavljeni rezultati so dosežek temeljnih in aplikativnih raziskav o obnašanju 
jekla pri utrjevanju in kasnejšem rekristalizacijskem žarjenju.

Glavni cilj raziskav je bilo ugotoviti, kako zmanjšati stroške za nove jeklene podpore.
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Novi član poslovodstva 
Premogovnika Velenje je Aleš Logar
Nadzorni svet Premogovnika Velenje je na seji v petek, 22. januarja 2021, za novega člana poslo-
vodstva Premogovnika Velenje imenoval mag. Aleša Logarja. Funkcijo bo nastopil 1. marca 2021.

Aleš Logar je po izobrazbi magister 
poslovnih ved, v poslovodstvu družbe 
se bo pridružil generalnemu direk-
torju dr. janezu rošerju. Pokrival bo 
poslovno finančno področje, splošno 
področje ter področje razvoja. 

Novo poslovodstvo tudi v družbi RGP
skupščina družbe rgP, d. o. o., re-
konstrukcije, gradnje, proizvodnja, 
je v ponedeljek, 15. februarja 2021, 
imenovala novo dvočlansko poslo-
vodstvo družbe, ki ga sestavljata 
generalni direktor mag. Marko 
ranzinger in direktor zef vučaj. 

Mag. Marko ranzinger je s sklepom 
skupščine s 16. februarjem 2021 ime-
novan za člana poslovodstva – gene-
ralnega direktorja družbe. Imenovanje 
je začasno, in sicer za čas trajanja 
postopka imenovanja novega gene-
ralnega direktorja za polno mandatno 
obdobje, vendar največ za dobo šest 
mesecev. zef vučaj je s sklepom skup-
ščine s 16. februarjem 2021 imenovan 
za člana poslovodstva – direktorja 
družbe s štiriletnim mandatom. 
andrej tumpej, direktor družbe 
dravske elektrarne Maribor, največje 

lastnice družbe rgP, je v imenu 
predstavnikov skupščine ob imeno-
vanju povedal: »Oba člana novega 
poslovodstva sta dolgoletna sodelavca 
družbe RGP, kar pomeni, da jo zelo 
dobro poznata. Verjamemo, da bosta z 
dosedanjim znanjem in izkušnjami ter 

Predsednik nadzornega sveta Premo-
govnika velenje mag. Marko štrigl 
je o imenovanju povedal: »Veselim se 
sodelovanja z gospodom Logarjem. 
Njegove kompetence s področja dela 
z ljudmi in razvoja bodo v procesih, 

v katere stopa Premogovnik Velenje, 
dragocene.«
Mag. Alešu Logarju čestitamo v imenu 
zaposlenih in uredništva Rudarja.

Mag. Aleš Logar S predsednikom Nadzornega sveta Premogovnika Velenje mag. Markom Štriglom

novimi idejami in projekti, poslovanje, 
že sedaj uspešne družbe, še dodatno 
izboljšala in nadgradila.« 

Novemu poslovodstvu družbe RGP 
čestitamo v imenu zaposlenih in ure-
dništva Rudarja.

Mag. Marko Ranzinger Zef Vučaj
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Prenovljena stran poleg osnovnih 
informacij o Premogovniku Vele-
nje in njegovih povezanih družbah 
ter aktualnih obvestilih in novicah 
vsebuje tudi veliko slikovnega in vi-
deogradiva. Obiskovalci strani bodo 
med drugim lahko prebirali tudi 
spletni izvod časopisa Rudar, skozi 
virtualno predstavitev pa se bodo 
tako po zunanjem kot jamskem delu 
Premogovnika Velenje »sprehodili« 
kar iz domačega naslonjača.
»V Skupini Premogovnik Velenje 

Prenovili spletno stran www.rlv.si
Premogovnik Velenje je v začetku letošnjega leta prenovil svojo spletno stran (www.rlv.si), ki deluje 
na platformi WordPress. Cilj vsebinske, strukturne in funkcionalne prenove je bilo narediti spletno 
stran predvsem sodobnejšo in uporabniku prijaznejšo.

svoje zaposlene in drugo javnost 
nagovarjamo s pomočjo različnih 
medijev, ki so namenjeni posame-
znim ciljnim skupinam,« je povedala 
vodja službe za odnose z javnostmi 
tadeja jegrišnik in dodala, da ob tra-
dicionalnem časopisu Rudar, ki izhaja 
že vse od 1953, in internem radiu, s 
katerim zaposlene obveščamo že od 
leta 1975, uporabljamo tudi sodobne 
elektronske in socialne medije, kot so 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn 
in Youtube. »Zaposleni v Skupini 

Premogovnik Velenje, ki pri svojem 
delu uporabljajo računalnike, najdejo 
različne informacije na spletni strani 
družbe ali na portalu (intranetu). Za 
zaposlene, ki delajo v jami, pa smo 
leta 2004 vzpostavili tudi videostrani, 
ki jih dnevno osvežujemo z najaktu-
alnejšimi obvestili.«

Uporabnikom prenovljene spletne 
strani www.rlv.si želimo, da bi na njej 
našli čim več uporabnih informacij.

Slobodan Mrkonjić

Obiskovalci prenovljene strani se bodo lahko skozi virtualno predstavitev tako po zunanjem kot jamskem delu Premogovni-
ka Velenje »sprehodili« kar iz domačega naslonjača.
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Prenova sistema CNSE-SCADA 
za avtomatizacijo energetike
V Premogovniku Velenje smo zaključili zahteven projekt nadgradnje in prenosa sistema CNSE-
-SCADA za upravljanje porabe energentov. Gre za sistem SCADA (Supervisory control and data 
acquisition), ki ga je podjetje METRONIK, eno vodilnih slovenskih podjetij s področja sistemov za 
avtomatizacijo in proizvodno informatiko, v sodelovanju s takratnima premogovniškima službama 
Energetika in Informatika postavilo že leta 2010. Nadgradnjo smo začeli pripravljati že konec leta 
2019, a so se aktivnosti za izvajanje projekta zaradi epidemije novega koronavirusa močno zavrle, 
tako da je ta stekel šele konec minulega leta.

Pri omenjenih sistemih gre za arhi-
tekturo nadzornih sistemov, ki zaje-
ma računalnike, mrežne podatkovne 
komunikacije in grafične uporabniške 
vmesnike (GUI) za nadzor nad vo-
denjem procesov, hkrati pa vključuje 
tudi druge zunanje naprave, kot so 
programabilni logični krmilniki 
(PLC) in diskretni proporcionalni – 
integralni derivati   (PID) za povezavo 
s procesnimi napravami ali stroji. 
Sistem CNSE-SCADA je bil zasnovan 
na računalniški aplikaciji Proficy iFIX 
vodilnega ponudnika s tega področja, 
podjetja GE Digital, ki je del ameri-
škega konglomerata General Electric. 
Ta poleg upravljanja in nadzora pro-
izvodnih procesov omogoča prido-
bivanje in dolgoročno shranjevanje 
izmerjenih vrednosti, pridobivanje, 
shranjevanje in vizualizacijo alarmov 
ter sporočil in podatkovni vmesnik 
do zunanjih sistemov. 
Namen vpeljave sistema je bil nadzor, 
upravljanje in optimiziranje pora-
be vseh vrst energentov v Skupini 
Premogovnika Velenje, ki, kot vemo, 
predstavljajo visok delež stroškov 
poslovanja. Zaradi tega je bil že v 
izhodišču zelo ambiciozno dimen-
zioniran in je vključil spremljanje, 
nadzor in upravljanje porabe tako 
električne energije, vode, toplote kot 
komprimiranega zraka, našemu, zdaj 
že upokojenemu sodelavcu Rajku 
Pirnatu pa je prinesel naslov energet-
skega managerja leta v Sloveniji.

Sistem CNSE-SCADA tako preko 
različnih krmilnikov spremlja porabo 
električne energije tako pri vstopu v 
sistem PV, to je na transformatorski 
postaji RTP in tudi po posameznih 
organizacijskih enotah oz. obratih ter 
tako omogoča porazdelitev stroškov. 

V sklopu tega je posebej obravnavana 
tudi razsvetljava, ki jo avtomatsko 
upravlja na osnovi vzpostavljenih 

urnikov. Zbrane podatke zbira za 
poljubna časovna obdobja in tako 
poleg statistike porabe omogoča tudi 

Sistem CNSE-SCADA poleg upravljanja in nadzora proizvodnih procesov omogoča pri-
dobivanje in dolgoročno shranjevanje izmerjenih vrednosti, pridobivanje, shranjevanje 
in vizualizacijo alarmov ter sporočil in podatkovni vmesnik do zunanjih sistemov.
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njeno napovedovanje. Enako velja 
za porabo vode, pri katerem sistem 
poleg glavnega števca vode Komu-
nalnega podjetja Velenje spremlja in 
nadzira tudi števce vode po posa-
meznih obratih, tako da je mogoče 
porabo vode ločiti na porabo v jami 
in porabo v zunanjih objektov ter 
seveda tudi podrobneje po posame-
znih lokacijah. Sistem preko števcev 
toplote po posameznih toplotnih 
postajah spremlja tudi porabo toplote 
na klimatih ter na osnovi merilnikov 
temperature in določenih urnikov 
upravlja gretje oz. hlajenje posame-
znih objektov – tako zunanjih kot 
tudi jamskih. Nenazadnje pa tako kot 
porabo toplote spremlja, nadzira in 
upravlja tudi porabo komprimiranega 
zraka za tehnološke procese preko 
krmilnikov po posameznih kompre-
sorskih postajah.
Ker je razvoj informacijske tehno-
logije čedalje hitrejši, rešitve s tega 
področja seveda čedalje hitreje 
zastarevajo. 
Enako velja tudi na področju avto-
matizacije in proizvodne informatike. 

Zaradi menjave generacije opera-
cijskega sistema Windows Server, 
na katerem je omenjena aplikacija 
nameščena, je bilo treba sistem prvič 
posodobiti že leta 2014. Takrat je bil 
sistem postavljen na dveh fizičnih 
strežnikih v okviru operacijskega 
sistema Microsoft Windows Server 
2003 in je bil prestavljen na virtualno 
platformo VMWare ESX, ki je bila 
vzpostavljena na takrat ravno prispele 
strežniške rezine HP Blade pod no-
vim operacijskim sistemom Windows 
Server 2008. 
Sistem iFIX SCADA je bil nadgrajen 
na takrat aktualno različico 5, pri 
čemer je  funkcionalnost sistema 
CNSE-SCADA ostala nespremenjena. 
Ta je namreč še naprej temeljil na 
produkcijski različici iFIX SCADA 
Runtime, ki ni omogočala spreminja-
nja in dograjevanja sistema. Za te na-
mene je bila uporabljena improviza-
cija preko demo različice – aplikacije 
iFIX SCADA, kar je pri poseganju v 
produkcijski sistem pogosto vodilo 
v nestabilnost in izpade delovanja 
sistema.

V minulem letu smo se znova soočili 
z menjavo generacije pri operacijskih 
sistemih Microsoft Windows, saj je 
Microsoft opustil podporo operacij-
skemu sistemu Windows Server 2008, 
na katerega je bil nameščen CNSE-
-SCADA sistem ob nadgradnji leta 
2014, zato je bila nova nadgradnja 
sistema nujna. 
Nadgradnjo smo sicer začeli pripra-
vljati že konec leta 2019, a je epidemi-
ja COVID-19  aktivnosti pri  izvaja-
nju projekta močno zavrla tako, da so 
intenzivno  stekle šele v začetku tega 
leta. Pri tem ni šlo le za nadgradnjo 
aplikacije iFIX SCADA na aktualno 
različico 6.1 na aktualnem Windows 
Server 2016 operacijskem sistemu, 
temveč je bila aplikacija iFIX SCADA 
razširjena na razvojno različico, ki 
omogoča prilagajanje in nadaljnji 
razvoj sistema CNSE-SCADA tudi 
v lastni režiji, ter tako pri optimizi-
ranju in zniževanju porabe ter s tem 
povezanih stroškov ponuja neslutene 
možnosti.

Igor Tratenšek
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Število nezgod
V Premogovniku Velenje je bilo v letu 2020 zaradi nezgod 
pri delu z dela odsotnih 109 delavcev oz. 1 delavec manj 
kakor leta 2019. Glede na težo poškodbe je bilo 107 
nezgod opredeljenih kot lažja nezgoda, 2 nezgodi pa kot 
hujša nezgoda. 

Nepriznani dogodki
Štirje dogodki kot nezgoda pri delu na podlagi prijave 
niso bili priznani. Štirikrat poškodba ni bila v povezavi s 
tehnološkim procesom, ker je do poškodbe delavca prišlo 
brez neposrednega mehanskega, fizikalnega ali kemičnega 
vpliva na telo.

Nevarni dogodki
Pripetilo se je tudi 41 nezgod pri delu, pri katerih zaposle-
ni niso bili v bolniški odsotnosti, oz. 2 zaposlena več kakor 
v enakem obdobju leta 2018 (prirast + 3,45 %).

Resnost nezgod
Resnost nezgod (število izgubljenih dnin zaradi nezgod) 
se je v primerjavi z letom 2019 povečala za + 12,77 % in 
znaša 10.483 izgubljenih dnin. Povečanje števila izgublje-
nih dnin pove, da je bila resnost poškodb v letu 2020 ve-
čja, ker so bili zaposleni zaradi bolniške dlje časa odsotni, 
kljub temu da je bila v letu 2020 ena nezgoda manj kot v 
2019.

Letno poročilo varnosti in 
zdravja pri delu

Število izgubljenih dnin
Število izgubljenih dnin na eno nezgodo znaša 96,17 (pri-
rast + 14,28 %). Upoštevana je tudi recidiva nezgod pri delu. 

Nezgode po vzroku v letu 2020 po 
»šifrantu PV01«
V Premogovniku Velenje je najpogostejši vzrok nastanka 
nezgode nepazljivo delo. Pri 109 nezgodah v letu 2020 je 
bilo šifriranih 176 vzrokov nastanka, ker imajo nekatere 
nezgode lahko več vzrokov nastanka (to je osebni faktor, 
delovno okolje, organizacija dela, ostali vzroki). Osebni 
faktor (16 vzrokov) in organizacija dela (101 vzrokov), tj. 
predvsem nepazljivo delo ter slabo pripravljeno in organi-
zirano delo, predstavljata skupaj kar 66 % vzrokov za vse 
nezgode. to lahko preprečimo z manjšim podcenjeva-
njem nevarnosti, doslednim upoštevanjem navodil za 
pravilno in varno delo ter bolj koordiniranim in orga-
niziranim delom. Pri tem je potrebno poudariti, da je pri 
vzroku slabo pripravljeno delo in slaba organizacija dela 
vključen prav tako človeški dejavnik, saj se nepazljivo delo 
uvršča prav v to kategorijo. Analize nezgod v jami pokaže-
jo, da prihaja do nepazljivega dela zaposlenih pri različnih 
delovnih opravilih v vseh organizacijskih enotah. V za-
dnjem obdobju beležimo vse več poškodb prstov na rokah 
zaradi mehanskih nevarnosti pri različnih delih, kjer so 
nevarnostim kljub uporabi zaščitnih rokavic izpostavljene 
roke (montaža/demontaža opreme, priprava materiala za 

Število nezgod pri delu med letoma 2000 in 2020 v Premogovniku Velenje
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Število nezgod po organizacijskih enotah 2020/2019

delo, rokovanje s težkimi delovnimi sredstvi). V katego-
rijo nepazljivosti se uvrščajo tudi nezgode pri gibanju po 
jamskih prostorih (zvini, padci), kjer je potrebna večja 
previdnost zaradi specifičnega delovnega okolja (mokra in 
spolzka tla, neravnine v tleh, ozki prehodi, zatisnjenost).

OSEBNA VAROVALNA OPREMA 
Vsak zaposleni, ki odhaja v jamo, se mora pred vstopom 
primerno obleči in ustrezno opremiti z osebno varovalno 
opremo (v nadaljevanju OVO). K obvezni OVO za vstop 
v jamo spadajo: zaščitna obleka, zaščitni čevlji, zaščitne 
golenice, zaščitna čelada, jamska naglavna svetilka (v 
nadaljevanju svetilka), samoreševalni aparat, zaščitne 
rokavice, zaščitna očala in ušesni čepi.

POŽARNA VARNOST
V jamah Premogovnika Velenje zagotavljamo požarno 
varnost s preventivnimi in z aktivnimi ukrepi, s katerimi 
poskušamo v najvišji možni meri zagotoviti, da ne bi pri-
hajalo do pogojev, ki bi lahko povzročili jamske ognje. 
V letu 2020 nismo imeli jamskih ognjev, smo pa evidenti-
rali 31 ogrevov (13 več kot v letu 2019), ki smo jih pravo-
časno odkrili in uspešno sanirali.
Izpostaviti je potrebno močnejši ogrev v februarju 2020 v 
demontažni komori odkopa CD3/J, ki smo ga s pomočjo 
jamskih reševalcev z uporabo izolacijskih dihalnih apa-
ratov uspešno obvladali in omejili, da ni povzročil večje 
materialne škode.
Tudi na zunanjih objektih in okolici skrbimo za požarno 
varnost s številnimi preventivnimi ukrepi. Da bi se proi-
zvodni procesi lahko kvalitetno in varno izvajali, nenehno 
izboljšujemo preventivno delovanje. 
V letu 2020 na površini nismo evidentirali požara.
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ZDRAVSTVENO STANJE 
ZAPOSLENIH
V letu 2020 so zdravniki medicine dela, 
prometa in športa ZD Velenje pregleda-
li 733 delavcev Premogovnika Velenje. 
Obseg in vsebina pregleda je prilagoje-
na obremenitvam in škodljivostim, ki 
jim je posamezni delavec izpostavljen 
pri svojem delu. 
Povprečna starost pregledanih je bila 
38,2 let. 27,42 % delavcev je bilo starih 
preko 45 let.  Povprečna skupna  delov-
na doba je bila 17,68 let.
Pri 139 osebah (18,96 %) niso ugotovili 
okvar zdravja. Ostali imajo povprečno 
2,19 diagnoze na osebo.
Na prvem mestu so endokrine, pre-
hranske in presnovne bolezni. 66,76 % 
pregledanih je prekomerno prehranje-
nih. 156 (21,15 %) oseb ima ITM nad 
130. Od 303 preiskav lipidograma  je 
bila vrednost holesterola v krvi poveča-
na pri 46,20 %,  trigliceridi pa pri 29,67 
%.  Krvni sladkor je bil povečan pri 
17,05 % pregledanih.
Na drugem mestu so okvare vida in 

obolenja oči. Pri 27,69 % pregledanih 
ugotavljajo slabši vid. Slabši bližinski 
vid je pri 14,19 %, kar je pretežno pogo-
jeno s povprečno starostjo pregledanih 
delavcev. Delavci, ki morajo pri delu 
uporabljati korekcijske pripomočke, 
imajo to zapisano v zdravniškem 
spričevalu. 
Na tretjem mestu so okvare sluha 
in obolenja ušes. ADG je  opravilo 
267 pregledanih. Pri 5,99 % je ADG 
patološki. Pridobljene okvare sluha so 
načeloma trajne. Okvare sluha zaradi 
izpostavljenosti hrupu pri delu je uvr-
ščena med poklicne bolezni. Potrebna 
je dosledna uporaba osebnih zaščitnih 
sredstev za sluh na delovnih mestih, 
kjer je hrup povečan.
Statistično pri oceni delazmožnosti 
ugotavljajo, da je bilo 72,85 % pregle-
danih zmožnih za delo, na katero so 
razporejeni, 24,56 % pa ima pri delu 
določene omejitve. 0,56 % je bilo zmo-
žnih za drugo delo. 1,64 %  je bilo ob 
pregledu začasno nezmožnih za delo. 
Trajno nezmožna je bila 1 (0,14%) ose-
ba, pri 2 (0,27 %) ocena ni bila podana.

Zdravniki medicine dela, prometa 
in športa poudarjajo, da je sedaj v 
zaostrenih epidemioloških razmerah 
potrebna še posebna skrb za varno in 
zdravo delo.

BOLNIŠKA ODSOTNOST
V letu 2020 beležimo v primerjavi z 
letom 2019 porast bolniške odsotnosti. 
Bolniška odsotnost se je povišala iz 
10,13 % na 12,07 %. Porast bolniške 
odsotnosti opažamo pri vseh vzrokih 
tako do 30 dni kot nad 30 dni. Najvišji 
porast % bolniške odsotnosti leta 2020 
napram letu 2019 predstavljajo ostala 
obolenja nad 30 dni. Pri ostalih obole-
njih nad 30 dni, so vštete tudi bolezni-
ne, COVIDA-19.
Dejstvo je, da v podjetju veliko po-
zornosti namenjamo skrbi za zdravje 
zaposlenih in iz tega razloga tudi 
skrbno spremljamo stanje na področju 
bolniške odsotnosti. Pa vendar je za 
nastanek bolniške odsotnosti potrebno 
upoštevati več dejavnikov: naravo dela, 
težke delovne pogoje v jami, število 
zaposlenih po posameznih organizacij-



1717

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

skih enotah, organizacijo dela, orga-
nizacijsko klimo, vrste obolenj, pojav 
novih oblik virusov, zakonodajo itd. 

OCENA TVEGANJA 
IN EPIDEMIJA 
KORONAVIRUSA SARS-
CoV-2 (COVID-19)
Revizija OT je potekala v smislu vklju-
čitve virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) 
med novo prepoznana tveganja za 
zdravje vseh delavcev.
O vseh sprejetih ukrepih za zaščito 
zdravja pred okužbo smo se sproti 
posvetovali s pooblaščenim izvajal-
cem medicine dela in tudi obveščali 
rudarsko inšpekcijo, ki je redno izvajala 
nadzore preverbe predpisanih ukrepov.
Od začetka razglašene epidemije 
COVID-19 v Sloveniji dne 12.3.2020 
pa do 31.12.2020 je bilo v Skupini PV 
okuženih 310 zaposlenih (203 PV, 
104 HTZ, 2 PLP, 3 SIPOTEH).
Pri 70 zaposlenih (50 PV, 20 HTZ) 
je bila velika verjetnost, da je prišlo 
do okužbe na delovnem mestu. Za te 
zaposlene se je izvedla prijava okužbe 
na delovnem mestu z ER-8 obrazcem 
in sporočanje bolniške odsotnosti 
zaradi okužbe na delovnem mestu 
osebnemu zdravniku zaposlenega.
Na podlagi novo sprejetega Pravilni-
ka o varovanju delavcev pred tveganji 
zaradi izpostavljenosti biološkim 
dejavnikom pri delu (Ur. list RS, št. 
168/2020) smo prepoznali tveganje 
in sprejeli ukrepe za preprečevanje 
stikov in širjenja virusa. Pri našem 
delovnem procesu ne uporabljamo 
bioloških dejavnikov. Vendar je 
možnost za prisotnost virusa SARS-
-CoV-2 v vseh okoljih in na vseh 
delovnih mestih. Zato smo v našem 
podjetju sprejeli veliko skupnih ukre-
pov, da bi zaščitili delavce, zmanjšali 
izpostavljenost okužbi in možnost 
širjenja virusa med delavci.
Za zmanjšanje izpostavljenosti in 
širjenja virusa med delavci, smo v 
podjetju uvedli delo na domu za vsa 
delovna mesta, kjer to dopušča nara-
va dela in so zagotovljeni varnostni in 
tehnični pogoji. 
Uvedli smo skupne ukrepe, ki veljajo 
na celotnem področju Skupine PV. 
Merjenje telesne temperature pri 
vsakem vstopu v podjetje, obvezno 
nošenje zaščitnih mask, umivanje in/
ali razkuževanje rok, zagotavljanje 

medsebojne razdalje min. 1,5 metra 
ali več, prepoved pljuvanja po tleh in 
varen način kihanja. Izobesili smo 
obvestila in plakate, ki opozarjajo 
delavce na skupne ukrepe.
Sprejeli smo higienske ukrepe za 
razkuževanje delovnih prostorov in 
opreme (klopi, kljuke, kletka izvozne-
ga stroja, klopi, mize…).
Delavce tudi pri rednem usposablja-
nju in preverjanju znanja s področja 
VZD informiramo o doslej znanih 
značilnostih virusa oz. simptomih 
in resnosti upoštevanja ukrepov za 
zajezitev virusa.
Izdali smo navodila, kako morajo 
delavci ukrepati ob pojavu okuženosti 
z virusom ali tesnem stiku z okuženo 
osebo. Koga morajo obvestiti, skladno 

ukrepi NIJZ v takšnih primerih.
Na testiranje smo pošiljali vse delavce, 
ki so bili v stiku z okuženo osebo v 
podjetju in delavce, ki opravljajo dela, 
ki so zelo pomembna za potek tehnolo-
ških procesov v podjetju. 
Od začetka epidemije vodimo evidence 
testiranih na virus (pozitivni, negativni, 
ozdravljeni), poslanih na testiranje s 
strani podjetja, karanten in izolacij.

Primož Vedenik,  
vodja Službe VZD

Promocija varnega dela že v prvi številki Rudarja leta 1953

O vseh sprejetih ukrepih in 
nabavi OVO smo se sproti 
posvetovali s pooblaščenim 
izvajalcem medicine dela.
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Pri izpolnitvi plana dela v letu 2020 
je bil naš program zaradi epidemije, 
žal, zelo omejen. Opravili smo le 
najnujnejše naloge. Največ poudarka 
smo namenjali odvzemu krvi. Čeprav 
so vse krvodajalske akcije potekale 
po planskem koledarju je bilo število 
odvzemov zelo zmanjšano. Kljub 
temu v našem podjetju z darovanjem 
krvi še vedno izkazujemo humanost 
in nesebično pomoč tako, da smo 
naše krvodajalce intenzivno obveščali 
glede odvzemov in jih tudi spodbu-
jali, da so darovali dragoceno rdeče 
zlato v bližnjih bolnišnicah.

Letno poročilo Aktiva 
Rdečega križa Skupine PV
V letu 2020 smo predstavniki odbora Aktiva RK Skupine PV v sodelovanju z zaposlenimi OZ RK 
Velenje izpolnili program dela, vendar z določenimi omejitvami zaradi epidemije koronavirusa. 
Članov je še vedno zelo malo – od 2.194 zaposlenih v našem podjetju ima Aktiv le 695 članov.

V tem času je bilo aktivnih 
krvodajalcev 785; kri darujejo 
enkrat ali večkrat letno. Lani je 
bilo 950 odvzemov krvi, kar 
je 218 manj kot v letu 2019 
(1168).

v podjetju imamo zaposlenih tudi 
nekaj krvodajalcev, ki so kri darova-
li že več kot 80-krat in so člani rk 
sPv. to so zvonko jeraj (110-krat), 
daniel bauman (105-krat), alek-
sander oder (105-krat), Marjan 
Fujs (101-krat), tomislav vrstovšek 
(100-krat),  aleksander kolar (93-
krat), janez sevšek (93-krat), Pejo 
grbić (92-krat), robert vinkler (85-
krat), štefan štrucl (82-krat). vsem 
iskrene čestitke.
Letos bodo krvodajalske akcije pred-
vidoma potekale po enakem načrtu 
kot lani, ko ga je sprejel Zavod za 
transfuzijo Ljubljana. Zaradi epi-
demije se bodo datumi in odvzemna 
mesta objavljali sproti pred vsako 
akcijo tudi na našem portalu PV.
Ker imamo do zdaj podpisanih zgolj 
695 pristopnih izjav, smo se odločili, 
da tudi letos poskusimo z akcijo za 
pridobitev novih članov.

Dobro bomo morali razmisliti, kako 
pomagati, če bo potrebna humani-
tarna pomoč, saj imamo na razpo-
lago finančna sredstva samo iz letne 
članarine članov, ki se prispeva zgolj 
enkrat letno. 
Na korespondenčni seji odbora Akti-
va RK Skupine PV, ki je potekala 15. 
1. 2021, je bil  podan predlog in spre-
jet sklep za plačilo letošnje članarine.
Vse prošnje naših sodelavcev bomo 
obravnavali na izrednih sestankih. 
Kot v preteklih letih bomo tudi 
letos ob pomembnejših datumih RK 

Obveščamo vse, ki želite 
postati člani Aktiva RK Sku-
pine PV, da lahko to storite s 
podpisom pristopne izjave, ki 
jo najdete na vhodih (kapijah) 
v podjetje, ter jo oddate v ka-
drovski pisarni PV pri Ameli 
Šehić ali sindikalni pisarni PV 
pri Mariji Strahovnik.

posvetili posebno pozornost določeni 
tematiki v sodelovanju z OZ RK 
Velenje. Delujoči v odboru smo: Da-
mjana Kričej (predsednica), Jelka Ši-
lih (podpredsednica) ter člani Marija 
Strahovnik (finance), Anita Svetina, 
Peter Bršek in Boštjan Priteržnik. 
Organiziranje in izpolnjevanje letnega 
programa bo še naprej potekalo v sode-
lovanju z zaposlenimi  OZ  RK Velenje. 
Podelitev priznanj bomo izvedli konec 
leta 2021 ali na začetku leta 2022 po 
interni pošti. Strokovna ekskurzija v 
letu 2021 se bo izvedla v jesenskem 
terminu, v kolikor bodo razmere to 
omogočale.  Še naprej se bomo trudili, 
da pridobimo nove člane, zato se bomo 
z zanimivimi članki pojavljali tudi v 
našem internem časopisu Rudar.

Damjana Kričej, 
predsednica Aktiva RK SPV

V letu 2021 se pri aprilski plači 
v maju odtrga 4 evre za člana-
rino Aktiva RK Skupine PV.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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TRETJI POLČAS

ŠPORTNO DRUŠTVO SPV
UGODNOSTI ZA ČLANE

AKCIJE ŠPORTNEGA DRUŠTVA
AKTIVNI ODDIHI
•	 Kranjska Gora – maj, december
•	 Prvomajski oddih ob morju – april, maj 
•	 Družinski aktivni oddih – avgust 
•	 Otvoritveno smučanje (tujina) – december
•	 Organizirani pohodi – po urniku Planinske sekcije Premogovnika Velenje

TEČAJI
•	 Smučanje, deskanje – februar, december 
•	 Plesni tečaj – februar, oktober
•	 Konjeniški tečaj – maj–oktober
•	 Plavalni tečaj – marec, oktober
•	 Teniški tečaj – april, november
•	 Teniški tečaj za otroke (počitniški) – julij, avgust
•	 Tečaj golfa – maj, junij

TURNIRJI
•	 Teniški turnir dvojice – marec, november
•	 Teniški turnir (posamezno) – julij, september
•	 Turnir golfa – maj, oktober
•	 Turnir v odbojki na mivki – avgust
•	 Turnir v košarki (trojke) – avgust

ENODNEVNE AKCIJE
•	 Športni dan na smučeh – december, marec
•	 Kolesarska transverzala – maj–oktober
•	 Izposoja plovil – junij–september
•	 Enodnevno smučanje (tujina) – februar, december
•	 Športne igre – junij
•	 Barbarin tek – december
•	 Zaključni ples – december

PREVENTIVA ZA ZAPOSLENE
•	 Preventivni program (zimska sezona) – januar, februar, november, december
•	 Bazen Velenje, 
•	 Preventivni oddih (letna sezona) – junij, september
•	 Terme (medicinski preventivni oddih) – maj, junij, september, oktober

REKREACIJA IN TEKMOVANJA ZA ZAPOSLENE
•	 Rekreacija v telovadnicah (razpored objavljen) – oktober–april
•	 Športni center Jezero (koriščenje igrišč) – maj–september
•	 Tekmovanja med obrati – po predhodnih razpisih
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UGODNOSTI ZA ČLANE ŠPORTNEGA DRUŠTVA SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE

REKREACIJA PO IZBIRI

PONUDNIK STORITEV POPUST

BAZENI in SAVNE

TERME TOPOLŠICA – bazeni hotela Vesna 
in wellness Zala

bazen, savna 40 %

ZDRAVILIŠČE THERMANA LAŠKO 
in THERMANA PARK LAŠKO
(ne velja za vikend, med prazniki in 
počitnicami)

bazen, savna 50 %

TERME UNITUR ZREČE in ROGLA bazen, savna 50 %

TERME OLIMIA (termalija Relax, Aqualuna) bazen, savna 50 %

TERME DOBRNA bazen, savna 50 %

TERME PTUJ bazen, savna 50 %

TERME 3000 bazen, savna 40 %

ŠRZ Rdeča dvorana bazen, savna 50 %

ROGAŠKA RIVIERA bazen (od 9.4. do 31.10.) 50 %

GALACTICA savna 40 %

FITNESI in VODENE VADBE

Športni center Jezero Velenje
fitnes 50 %

vodene vadbe 20 %

FIT AM d. o. o., Velenje fitnes 40 %

ŠRZ Rdeča dvorana fitnes 40 %

Terme Topolšica, wellness center Zala fitnes 40 %

NYC GYM  Fitness Velenje fitnes, vodene vadbe 40 %

Galactica fitnes, vodene vadbe 40 %

TENIS NALEPKE, SMUČARSKE KARTE, VSTOPNICE – Subvencionirane cene v času razpisa

Golte, Rogla, Kope smučarske karte

Cota, Samo, As Inženiring Velenje tenis nalepke

RK Gorenje, NK Rudar, atletika, 
različne športne in zabavne prireditve

vstopnice

OSTALE UGODNOSTI

PONUDNIK STORITEV POPUST

GOLF

Zlati grič - golf igrišče - Konjice uporaba igrišča za golf - igralnina 30 %

Golf klub Velenje uporaba vadišča za golf - ob jezeru v 
Velenju - igralnina

50 %

A GOLF Olimje uporaba golf igrišča - igralnina 40 %

TRGOVINE

INTERSPORT Velenje Popust velja na redne cene ob vsakem 
nakupu

20 %

Trgovina HUMMEL v Mercator centru Velenje popust na gotovino 15 % 12-15 %

Športna trgovina NK RUDAR športna oprema Joma 20 %

RAZNO

Konjeniški klub Velenje tečaji in individualne ure 17-20 %

TOM SKI SERVIS, Cesta II/26, Velenje servis smuči in koles, prodaja športne 
opreme in koles

10-30 %

Vasacor, družba za storitve v zdravstvu, 
d. o. o., Subotiška 12 Velenje

25 % popust na vse storitve Kardio 
wellnessa
15 % popust na nakup prehranskega 
dopolnila
10 % popust na storitve kardiološke 
ambulante

10-25 %

Golte d.o.o. 40 % popust za vstop v Wellness
10 % popust za bivanje v hotelu
10 % popust na masaže,lepotne tretmaje v 
hotelu 

10-40 %

AS Inženiring d. o. o - Tenis center Jezero balon – bela dvorana:
igranje badmintona in malega nogometa

20 %

zunanja igrišča:
košarka, nogomet, odbojka in mini golf

40 %

Člani športnega društva SPV imajo pri storitvah od 10 % do 50 % popusta.
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REKREACIJA PO IZBIRI

PONUDNIK STORITEV POPUST
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Športna trgovina NK RUDAR športna oprema Joma 20 %

RAZNO

Konjeniški klub Velenje tečaji in individualne ure 17-20 %

TOM SKI SERVIS, Cesta II/26, Velenje servis smuči in koles, prodaja športne 
opreme in koles

10-30 %

Vasacor, družba za storitve v zdravstvu, 
d. o. o., Subotiška 12 Velenje

25 % popust na vse storitve Kardio 
wellnessa
15 % popust na nakup prehranskega 
dopolnila
10 % popust na storitve kardiološke 
ambulante

10-25 %

Golte d.o.o. 40 % popust za vstop v Wellness
10 % popust za bivanje v hotelu
10 % popust na masaže,lepotne tretmaje v 
hotelu 

10-40 %

AS Inženiring d. o. o - Tenis center Jezero balon – bela dvorana:
igranje badmintona in malega nogometa

20 %

zunanja igrišča:
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ŠPORTNO DRUŠTVO SPV
UGODNOSTI ZA ČLANE

AKCIJE ŠPORTNEGA DRUŠTVA
AKTIVNI ODDIHI
•	 Kranjska Gora – maj, december
•	 Prvomajski oddih ob morju – april, maj 
•	 Družinski aktivni oddih – avgust 
•	 Otvoritveno smučanje (tujina) – december
•	 Organizirani pohodi – po urniku Planinske sekcije Premogovnika Velenje

TEČAJI
•	 Smučanje, deskanje – februar, december 
•	 Plesni tečaj – februar, oktober
•	 Konjeniški tečaj – maj–oktober
•	 Plavalni tečaj – marec, oktober
•	 Teniški tečaj – april, november
•	 Teniški tečaj za otroke (počitniški) – julij, avgust
•	 Tečaj golfa – maj, junij

TURNIRJI
•	 Teniški turnir dvojice – marec, november
•	 Teniški turnir (posamezno) – julij, september
•	 Turnir golfa – maj, oktober
•	 Turnir v odbojki na mivki – avgust
•	 Turnir v košarki (trojke) – avgust
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•	 Športni dan na smučeh – december, marec
•	 Kolesarska transverzala – maj–oktober
•	 Izposoja plovil – junij–september
•	 Enodnevno smučanje (tujina) – februar, december
•	 Športne igre – junij
•	 Barbarin tek – december
•	 Zaključni ples – december

PREVENTIVA ZA ZAPOSLENE
•	 Preventivni program (zimska sezona) – januar, februar, november, december
•	 Bazen Velenje, 
•	 Preventivni oddih (letna sezona) – junij, september
•	 Terme (medicinski preventivni oddih) – maj, junij, september, oktober

REKREACIJA IN TEKMOVANJA ZA ZAPOSLENE
•	 Rekreacija v telovadnicah (razpored objavljen) – oktober–april
•	 Športni center Jezero (koriščenje igrišč) – maj–september
•	 Tekmovanja med obrati – po predhodnih razpisih
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NEPREMIČNINE

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

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).

zUnanje ParkIrno Mesto PrI objektU 
»razgledI ob PakI«, ki je v lasti družbe HTZ Velenje.

Stavbno zemljišče na lokaciji Lipa – vzhod (Gorica) v Velenju

Zemljišče Podrožnik v Mozirju

Poslovni prostor na Prešernovi cesti 22 D v Velenju

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.

Garažni boksi v objektu Triplex v Velenju

PRODAMO

V NAJEM ODDAMO

DEZINVESTIRANJE
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Skoraj celo preteklo leto smo se tudi 
v družbah Skupine Premogovnik Ve-
lenje spopadali z globalno krizo, ki jo 
je povzročila epidemija koronavirusa. 
Ta je močno vplival (in še vedno vpli-
va) na celotno družbo ter posledično 
tudi na naše podjetje. Premogovnik 
Velenje sodi med gospodarske druž-
be, ki opravljajo dejavnost, ki je ključ-
nega pomena za delovanje države, 
kar pomeni, da nismo mogli kar tako 
»zapreti svojih vrat«. Ves čas smo 
zagotavljali nemoteno proizvodnjo 
premoga. Kljub epidemiji smo omo-
gočili, da je prakso pri nas nemoteno 
opravljalo preko 110 praktikantov.

Izobraževanje dijakov v 
Premogovniku v času epidemije
Premogovnik Velenje se že vrsto let skupaj s Šolskim centrom Velenje trudi, da dijakom nudi pri-
dobivanje različnih znanj, osebnostno zorenje in razvijanje v skladu z njihovimi željami ter spo-
sobnostmi. Ustrezno usposobljen kader pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki 
jih preko opravljanja obvezne prakse spremljamo že v času šolanja. Opravljanje obvezne prakse 
omogočamo tudi drugim dijakom in študentom.

»Del šolskega programa je mogoče 
nadomestiti s poukom na daljavo, ob-
vezne prakse, ki je značilna za prak-
tično naravnane poklicne usmeritve, 
pa ni mogoče izvesti na ta način,« je 
povedal vodja Praktičnega izobra-
ževanja boris verdnik. »Trenutno 
v podjetju izvajamo tako praktični 
pouk kot praktično usposabljanje z 
delom. Prioritetno izvajamo usposa-
bljanje za poklice, ki se izobražujejo 
izključno pri nas. Pri tem bi izpostavil 
poklica geostrojnik rudar ter geoteh-
nik, pri katerih izvajamo program v 
celoti. Pri drugih poklicnih usmeri-
tvah smo bili primorani vsaj del prak-

tičnega pouka izpeljati na daljavo. 
Praktično usposabljanje poteka po 
navodilih naše Službe za varnost in 
zdravje pri delu, preko katerih so vsi 
zaposleni in dijaki v okviru izobra-
ževanja pisno seznanjeni z ukrepi za 
preprečitev širjenja virusa.« 
Tudi v prihodnje bomo skrbeli za 
to, da se bodo dijaki v našem okolju 
dobro počutili in da bodo v zdravem, 
prijetnem, ustvarjalnem in delovnem 
duhu preživeli svoje izobraževalne 
dni. 

Tadeja Jegrišnik                                                                                                                                        
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Svoje sodelavce smo že od nekdaj skrb-
no izbirali in tudi v prihodnosti jih bomo, 
saj bomo za uresničitev jasne vizije 
potrebovali usposobljene, inovativne in 
zavzete zaposlene. Na področju rudar-
stva, strojništva in elektrotehnike smo 
v letu 2020 skupno zaposlili preko 100 
novih sodelavcev. Trend zaposlovanja 
oz. nadomeščanja upokojenih sodelav-
cev bomo nadaljevali tudi v prihodnje, 
saj za zagotavljanje stabilne proizvo-
dnje potrebujemo ustrezen kader.

ŠTIPENDIRAMO IN 
ZAGOTAVLJAMO 
VAJENIŠKA MESTA
Potrebe po rudarskih 
poklicih, kot so ge-
ostrojnik rudar, ge-
otehnik, mehatronik 
operater, strojni me-
hanik, strojni tehnik, 
elektrikar in elektro-
tehnik, izkazujemo z 
zagotavl janjem šti-
pendij. V šolskem letu 
2020/2021 imamo v 
Skupini Premogovnik 72 štipendistov 
v rudarskih, strojnih in elektropro-
gramih. Trenutno usposabljamo tudi 
12 vajencev v programih strojni me-
hanik in elektrikar, z novim šolskim 
letom bomo nabor razširili še na pro-

grama mehatronik operater in obliko-
valec kovin – orodjar. 

OMOGOČAMO NEMOTENO 
OPRAVLJANJE OBVEZNE PRAKSE
Izgrajen imamo sistem vzgajanja 
lastnega kadra s pomočjo dejavnosti 
praktičnega usposabljanja, ponaša-
mo pa se tudi z dobro usposobljenimi 
mentorji in inštruktorji. Te praktične 
izkušnje pomenijo veliko prednost ob 
zaposlitvi. Opravljanje obvezne prakse 

omogočamo tudi dru-
gim dijakom in štu-
dentom, tako je v letu 
2020 kljub epidemiji 
prakso pri nas nemo-
teno opravljalo preko 
110 praktikantov.

Že danes smo usmer-
jeni v prihodnost, saj 
ta narekuje prestruk-
turiranje celotne Ša-
leške doline in prehod 
v brezogljično druž-
bo. Obstoječa znanja 

bomo oblikovali v nove programe z 
visoko dodano vrednostjo, da bomo 
zagotovili delovna mesta tudi za čas, 
ko bo Premogovnik Velenje prenehal z 
odkopavanjem.
S R E Č N O !

PREMOGOVNIK 
VELENJE  ŠTIPENDIRA 
IN ZAPOSLUJE

Usmerjeni v prihodnost – zagotovili bomo delovna 
mesta tudi po koncu odkopavanja premoga

REDNO 
ZAPOSLUJEMO 

KLJUB IZREDNIM 
RAZMERAM

V Skupini Premogovnik 
Velenje lani več kot 

100 novih zaposlitev, 
72 štipendistov 

in 12 vajencev. Za 
nemoteno delovanje 

potrebujemo ustrezen 
kader na področju 

rudarstva, strojništva, 
elektrotehnike in tudi 

v drugih programih. 
Delovna mesta z visoko 

dodano vrednostjo 
bomo zagotovili 

tudi za čas, ko bo 
Premogovnik prenehal 

z odkopavanjem 
premoga. 

Kandidatom 
v programih 
geostrojnik 

rudar in 
geotehnik, 
ki  se bodo 

pr vič vpisali 
v pr vi  letnik, 

bomo podelili 
dvakratni 

znesek osnovne 
štipendije.

PODJETJE SMO LJUDJE
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Matej Skornšek
»Pridnost, poštenost in vztrajnost so ključ do uspeha«
Tako kot je že v naslovu zapisano, so pridnost, poštenost in vztrajnost načela, ki skozi življenje 
spremljajo našega tokratnega sogovornika Mateja Skornška. Matej je član t. i. mlajše generacije 
zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje, saj se je našemu kolektivu pridružil leta 2013. Zase 
pravi, da je predvsem vztrajen, kar mu zagotovo pomaga, da pri zastavljenih ciljih vedno pride 
do konca. Po poklicu je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Zadnje leto je zaposlen v 
hčerinski družbi HTZ, kjer je zadolžen za tehnično vodenje strojnega in rudarskega dela obrata 
OUTN. Izjemno je navezan na svojo družino, ženo Tino ter sinova Miho in Urbana, ki jih kljub 
številnim vsakodnevnim izzivom vedno postavi na prvo mesto.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Moji spomini na mlajša leta so zelo lepi, 
saj sem odraščal na podeželju, kjer je 
veliko več »svobode«, kot jo je morda v 
mestu. Kaj je »svoboda«, smo lahko do-
jeli predvsem v času epidemije novega 
koronavirusa, ko nam je bilo marsikaj, 
do zdaj samoumevnega, onemogoče-
no. Odraščanje na podeželju ob vzgoji 
mojih staršev in starih staršev ter ob 
doživljanju različnih dogodivščin so 
zame najlepši spomini na otroštvo. 

 kakšen učenec ste bili?
V šoli nisem bil odličnjak, večjih težav 
z njo pa tudi nisem imel. Vseskozi 
sem bil vesten in priden učenec. Na 
Fakulteti za strojništvo v Mariboru sem 
leta 2013 pridobil poklic univerzitetni 
diplomirani inženir strojništva.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Kot otrok sem bil prepričan, da bom 
nekoč električar, za kar me je navdu-
ševal moj stric. Ko sem se po končani 
osnovni šoli odločal za nadaljnje 

šolanje, sem si v trenutku premislil in 
se odločil, da bom strojnik. Danes bi se 
odločil enako, saj mi za to odločitev ni 
popolnoma nič žal. 
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
V Premogovniku Velenje sem se zapo-
slil leta 2013, kjer sem po končanem 
pripravništvu opravljal različna dela kot 
strojni inženir ter kasneje še kot strojni 
tehnolog. Od leta 2020 sem zaposlen 
v hčerinskem podjetju HTZ Velenje, 
kjer sem tehnični vodja strojnega in 
rudarskega dela obrata OUTN. 
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NA OBISKU

Nekaj utrinkov iz družinskega albuma

 kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj stavkih?
Podjetje HTZ Velenje, I. P., d. o. o.,  je z dobrimi 800 zapo-
slenimi eno večjih invalidskih podjetij v Sloveniji in je obe-
nem tudi največje hčerinsko podjetje v Skupini Premogov-
nik Velenje. Podjetje je zelo raznoliko, konec leta 2019 pa 
je obeležilo 20 let samostojnega delovanja. Poleg storitev, ki 
jih HTZ izvaja v osnovnem procesu pridobivanja premoga 
za Premogovnik Velenje, se v podjetju ukvarjajo tudi z 
različnimi storitvami za zunanji trg.
 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Na delo se kljub zgodnji jutranji uri načeloma vedno 
odpravim z dobro voljo in pozitivno energijo, saj se zame 
le tako lahko dan v službi dobro začne. Ko se odpravljam 
na delo, je jutranje razmišljanje predvsem o tem, kakšni so 
načrti za ta dan tako v službi kot doma. 
 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko najbolj 
zanesete?
Vsekakor se moram zanesti na svoje sodelavce. Od njih 
pričakujem, da so vestni in zanesljivi ter da njihovo delo 
poteka varno, nemoteno in korektno.  
 kaj najraje počnete v prostem času?
Prosti čas najraje preživljam v naravi s svojo družino. 
Sodelujem pri raznih aktivnostih in druženjih Turistič-
nega društva Skorno, vodim pa tudi Krajevno skupnost 
Skorno-Florjan.
 kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Na prvem mestu je vsekakor moja družina. Največ mi 
pomenita moja dva otroka, ki sta zame največje bogastvo 
življenja. V tem letu z ženo pričakujeva še tretjega otroka, 
ki bo družinsko hišo še dodatno napolnil s pozitivno ener-
gijo, zagotovo pa bo zapolnil preostali prosti čas.
kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Poleg mene so na fotografiji moja žena Tina ter najina 
sinova Miha in Urban. 
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Moja želja je bila vedno živeti tam, kjer sem že od rojstva. 
To je kraj Skorno pri Šoštanju, s katerim sem že celo življe-
nje tesno povezan, še najbolj v zadnjih desetih letih. 
 v kateri kulturni ali športni ustanovi vas lahko naj-
večkrat srečamo?
Rad se ukvarjam z glasbo. Sem član Mešanega pevskega 
zbora Skorno. Vsak teden imamo vaje, katerih se redno in z 
veseljem udeležim. Smo odlična družba, ki v obilici natrpa-
nega življenja še vedno uspe najti in si vzeti čas za prija-
telje. Večkrat me lahko vidite nastopati na raznih pevskih 
prireditvah. Za prijatelje z veseljem zaigram katero domačo 
pesem na diatonično harmoniko. Seveda pa se ukvarjam 
tudi s športom. Tedensko obiskujem rekreacijo namiznega 
tenisa, rad grem tudi na pohod z družino ali s prijatelji. 
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Rad pomagam prijateljem in znancem, ne znam reči ne, 
kar si zadam, to tudi naredim.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Da bi si znal vzeti več časa zase in družino.
 katero načelo vas spremlja skozi življenje?
Pridnost, poštenost in vztrajnost so ključ do uspeha.

Slobodan Mrkonjić
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V HTZ izdelujejo trakove za 
ušesa GoX
Jesenski in zimski čas je v hribih in visokogorju čudovit, spremljajo pa nas malo nižje temperature, 
zato smo se v Delavnici zaščitnih sredstev HTZ odločili, da za vas izdelamo in vam ponudimo 
praktičen trak za ušesa. Trak je izdelan iz mehkega, elastičnega materiala, 95 odstotkov 
predstavlja bombaž in 5 odstotkov elastan.

Med hojo smo segreti in nam pod 
kapo hitro postane vroče, ko jo sna-
memo, pa nas zazebe. In ravno tukaj 
odigra vlogo naš novi izdelek – trak 
za ušesa GoX. Lepo se prilega glavi, v 
ušesa nas ne zebe in se ne potimo. Na 
vrhovih gora in hribov nas večkrat 
preseneti veter: prednost traku je, 
da ohranja toploto, ne prepiha nas, a 
je vseeno nemoteč, če moramo nanj 
povezniti tudi kapo.

V HTZ smo se potrudili tudi pri vi-
zualnem izgledu traku in nanj izdelali 
tematska vezenja. Na voljo je čudovit 
motiv z različnimi barvnimi vezenimi 
niansami, ki jih lahko izberete in prila-
godite glede na barvo vaših oblačil. Na 
voljo sta dve velikosti, manjša in večja. 
Izbirate lahko med različicami: trak 
GoX  Green, trak GoX Red, trak GoX 
Pink in trak GoX Blue – torej med 
zeleno, rdečo, roza in modro barvo.

Tudi sama sem gornica in ravno iz 
svojih izkušenj lahko zagotovo trdim, 
da sem z njim zelo zadovoljna. Pozi-
tivne izkušnje in zadovoljstvo so mi 
potrdili tudi prijatelji, ki so trak GoX 
preizkusili.
V hribe in gore se ne odpravljamo le 
s prijatelji. Velikokrat smo v družbi 
svojega partnerja in za vaju smo 
pripravili poseben program vezenja 
(trak GoX Ona in trak GoX On).
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Darilni  program
V času zaprtja trgovin se večkrat 
znajdemo v dilemi, kaj podariti 
partnerju, prijatelju ali znancu ob 
rojstnem dnevu ali posebni priložno-
sti. Pri nas imamo rešitev. Brisača, 
na katero vam izdelamo vezenino po 
vaši izbiri, je praktično in uporabno 
darilo, ki se ga razveselijo tako otroci 
kot tudi malo starejši. 
Na zalogi imamo barvno paleto bri-
sač, klasičnih dimenzij 50 x 100 cm.

AKCIJA MESECA

Cena 14,90 €, ob naročilu 
dveh je cena drugega 9,90 €.

akcija traja do 15. 3. 2021.

Zadovoljne uporabnice

Trakovi so na voljo v različnih barvah, 
in sicer v črni, vijolični, rdeči, turkizni, 
zeleni in rumeni.

Za naročila in informacije smo na voljo v dopoldanskem 
času od 6.00 do 14.00.
Kontakt: Vesna Krančan – Delavnica zaščitnih sredstev HTZ
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Telefon: 03 899 6438, interna: 4438
E-pošta: vesna.krancan@rlv.si
Spletna stran: www.htz.si



3030

TRETJI POLČAS

13. decembra 2020 je bil za vse nas, ki 
smo Bojana Stropnika poznali, zelo 
žalosten dan. Zapustil nas je sodela-
vec, prijatelj in človek, ki je bil eden 
tistih, ki so gonilo napredka in razvoja 
naše družbe, saj je znal tudi iz najbolj 
zahtevne situacije vedno najti ustrezno 
rešitev. Bojan je bil predvsem načelen, 
pošten in zanesljiv, kot vsestranski 
strokovnjak pa je bil vsakomur vedno 
pripravljen pomagati. 6. avgusta lani 
je dopolnil komaj 57 let. Žal je bila 
bolezen, s katero se je spoprijemal 
zadnjih nekaj let, močnejša. Čeprav se 
je z njo spopadal z veliko mero opti-
mizma in upanja v popolno okrevanje, 
je v bolnišnici v Celju 13. decembra 
obstal pred zadnjo in previsoko oviro 
v življenju.
Bojan Stropnik se je našemu kolektivu 
kot diplomirani inženir rudarstva pri-
družil 2. novembra 1987. Svoje znanje 
in izkušnje je vseskozi nadgrajeval in 
tako je po zgolj štirih letih leta 1991 
napredoval v poslovodjo. Leta 1994 je 
postal vodja priprave dela s področja 
ločnega podporja, od leta 1999 je bil 
vodja razvojnega projekta, leta 2001 je 

V SPOMIN
Bojan Stropnik 6. 8. 1963–13. 12. 2020

prevzel vodenje Službe za realizacijo 
zamisli, ki jo pri nas danes poznamo 
kot inovacijsko dejavnost. Leta 2002 
je postal direktor naše hčerinske 
družbe PLP. Po vrnitvi v Premogovnik 
je bil postavljen na čelo Razvojnega 
področja, obenem pa je vodil številne 
razvojne in raziskovalne projekte. Zelo 
aktiven je bil na področju inovacijske 
dejavnosti, ki jo je v Premogovniku 

»Življenje je kot knjiga. 
Za listom list, za dnevom dan, 
nihče ne ve, kdaj bo ta roman – napisal zadnjo stran. 
Odšel si mnogo prerano, s knjigo življenja nedokončano.«

vodil vrsto let. Svoje navdušenje nad 
inovacijami in izboljšavami je prenašal 
na vse nas, saj nas je vseskozi spodbu-
jal k inovativnemu razmišljanju.
Kljub izjemni in bogati karieri, ki jo 
je ustvaril v Skupini Premogovnik 
Velenje, Bojan nikoli ni zapostavljal 
svoje družine. Za ženo Heleno ter 
hčeri Nastjo in Nadjo je vselej našel 
čas, saj je družino vedno postavljal na 
prvo mesto. 
Zelo je cenil kulturo in umetnost, zato 
smo se večkrat srečevali na koncertih, 
gledaliških predstavah in podobnih 
dogodkih. V pogovoru z njim se je 
dalo razbrati njegovo širino in pogla-
bljanje v vsako delo, ki ga je opravljal. 
Kot strogi presojevalec notranjih pre-
soj nam bo ostal v spominu kot nekdo, 
ki je področja in službe, ki jih je preso-
jal, vedno dobro pripravil na zunanjo 
presojo, saj mu ni ušla niti najmanjša 
malenkost ali pomanjkljivost, ki jo je 
bilo treba odpraviti.
Bil je velik ljubitelj križank, ugank, 
miselnih iger, zadnja leta pa tudi po-
hodov v naravo, kolikor mu je zdravje 
dopuščalo.
»Najtežji trenutek v življenju je 
trenutek, ko oseba, ki nam je podarila 
veliko spominov, postane spomin.« 
Bojan, spominjali se te bomo.

tvoji sodelavci in sodelavke
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Martin Pečečnik, dolgoletni sodelavec 
v Premogovniku Velenje ter izjemno 
spoštovani in najstarejši član Pro-
stovoljnega industrijskega gasilskega 
društva Premogovnika Velenje (PIGD 
PV), je za vedno zaprl svoje oči. Po 
90. letih je njegovo telo postalo preveč 
izmučeno od življenja. Lahko je zgolj 
naključje ali pa tudi ne, da se je iz tega 
sveta poslovil ravno na dan ljubezni 
in dobrih prijateljev. Spominjali se ga 
bomo kot človeka z veliko začetnico. 
Martin je bil kot drevo, ki nam je daja-
lo zavetje, trden kot skala in pokončen 
kakor hrast. Mnoga bremena v življe-

V SPOMIN
Martin Pečečnik 1930–2021

nju ga niso zlomila, žal pa njegovo telo 
ni zmoglo več. 
Da človek živi in ne životari, mora biti 
izpolnjen na več področjih, predvsem 
pa mora biti iskren in pošten, kar je 
Martin zagotovo bil. Mnogo ljudi v ži-
vljenju išče, kaj bi počeli, da bi osmisli-
li svoje bivanje. Gasilstvo je bilo tisto, 
kar je bilo – poleg družine – najgloblje 
zapisano v njem, spremljalo ga je že od 
malih nog. Da je bil pri tem uspešen, 
dokazujejo številna priznanja in nazi-
vi, med drugim tudi najvišje priznanje 
Plaketa Gasilske zveze Šaleške doline. 
Poveljstvo PIGD PV je prevzel med 
letoma 1954–1958 in 1964–1980, 
društvu pa je predsedoval med letoma 
1980–1986. Bil je eden izmed glavnih 
pobudnikov za organizacijo skupnih 
srečanj in tekmovanj, kar je privedlo 
do prvega srečanja gasilskih enot, 
imenovanega GERES. 
Posebno mesto v njegovem življenju 
je imelo tudi premogovništvo, ki 
mu je dobesedno zlezlo pod kožo. 
S posebnim žarom v očeh nam je 
pripovedoval o njem, o vsem, kar se 
je dogajalo na tem področju v njegovi 
petintrideset let trajajoči delovni 
dobi. Ko smo ga poslušali, smo imeli 
občutek, da pozna vsak kotiček naše 
knapovske doline.

Martin je bil naš vodja, mentor in 
vzornik. Bil je neizčrpen vir po-
datkov, saj je bil njegov um vse do 
zadnjega vzdihljaja še kako živ. 
Svoje bogato znanje in izkušnje je z 
veseljem prenašal na mlajše rodove. 
Kot utrinek na nočnem nebu se je 
vedno znova razsvetlil njegov spomin 
na pretekle dogodke. In prepričani 
smo, da bo tudi tam nekje za mavrico 
dovolj prostora za nove utrinke.
Spoštovani Martin,
odšel si … mirno in tiho, tako, kot si 
živel. Končane so naše skupne poti, a 
spomini ostajajo za vedno. Goethe je 
nekoč dejal, da so spomini kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, a ko jih razgr-
neš, vedno znova zažarijo.
Običajno ob zadnjem slovesu izreče-
mo: »Naj počiva v miru in naj mu bo 
lahka domača zemlja.« Mi dodajamo: 
Hvaležni smo, ker si bil pomemben 
del nas! Za nas si bil in boš ostal 
nenadomestljiv.
Z globokim spoštovanjem ter hva-
ležnostjo ti kličemo Srečno in Na 
pomoč!

članice in člani PIGD PV
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Obvestila članom Kluba 
upokojencev Premogovnika Velenje
Članarina za leto 2021 ostane enaka kot v preteklem letu – 8 evrov. Članarina za upokojence Skupi-
ne PV z izkaznico za koriščenje ugodnosti Športnega društva SPV je 30 evrov, za partnerja in otroke 
pa 50 evrov. O načinu plačila boste pravočasno obveščeni.

Klubska pisarna se nahaja na lokaciji 
Jaška Škale v prvem nadstropju nad 
nekdanjim vhodom v Belo gardero-
bo. Pred vhodom v Muzej premo-
govništva Slovenije zavijete levo do 
naslednjega vhoda. Uradne ure so do 
preklica samo drugo sredo v mese-
cu (10. marec, 14. april, 12. maj, 9. 
junij) od 8. do 11. ure. Klub je v času 
uradnih ur dosegljiv na telefon 03 
8982 140. V nujnih primerih pokličite 
predsednika na 041 782 688.
Pohodi pohodniške sekcije Kluba v 
prvi polovici leta 2021 bodo drugi 

torek v mesecu, to je:
•	 9. marca Lesično – Koprivnik – 

Bohor 1024 m 
13. aprila Polhograjska Grmada 
899 m

•	 11. maja Oplotnica – Črno jezero 
– Osankarica 1193 m

•	 8. junija Golica 1835 m
Ne spreglejte obvestila o veleslalo-
mu na Golteh, občnem zboru Kluba 
predvidoma v sredo, 31. marca, spo-
mladanskem izletu in vpisu upoko-
jencev SPESS za letovanje v sindikal-
nih apartmajih. 

Vse informacije boste prejeli z obve-
stilom preko SMS-a. 
Če jih še ne prejemate, pošljite IME 
in PRIIMEK na 070 254 006 ali obi-
ščite spletno stran www.kupv.webs.
com. Kmalu jo bomo preselili na 
www.upokojenci.pv.rlv.si.

Prosimo, da upoštevate veljavna na-
vodila in priporočila nIjz za varno 
izvajanje posameznih dejavnosti za 
preprečevanje širjenja virusa.

Upravni odbor  
Kluba upokojencev

zaHvala

Ob prezgodnji izgubi moža in očeta

bojana stroPnIka
se iskreno zahvaljujemo kolektivu in sodelavcem 
Premogovnika Velenje za vso izkazano čast na 
pogrebu in izrečene sočutne besede sožalja. 
Hvala vsem, ki boste ohranili lep spomin nanj. 

žena Helena, hčerki Nastja in Nadja

zaHvala

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta in 
dedka  

antona PrIteržnIka 
se iskreno zahvaljujemo za vso izkazano pomoč 
ob smrti.
Hvala kolektivu Premogovnika Velenje, častni 
straži in trobilnemu kvartetu rudarske godbe za 
odigrane žalostinke. Posebna zahvala gospodu 
Dragu Kolarju za pomoč pri urejanju pogreba ter 
za sočutne besede slovesa.

žena Rozalija, sin Marko  
in Boštjan z družinama

zaHvala

rUdolF tajnšek 
12. 4. 1945 – 14. 1. 2021
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka 
in tasta se iskreno zahvaljujemo kolektivoma 
družb Premogovnik Velenje in HTZ Velenje za 
izrečene besede in sožalne brzojavke, govorniku, 
praporščakom in trobilnemu kvartetu Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje pa za vso pomoč, 
da smo ga lahko dostojno pospremili na njegovi 
zadnji poti.

žena Fanika, hči Bernarda  
in sin Simon z družinama

zaHvala

Ob boleči izgubi našega dragega 

staneta grosa 
se kolektivu Premogovnika Velenje iskreno 
zahvaljujemo za vso izkazano čast s častno 
stražo, s praporščaki in s sodelovanjem kvarteta 
Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje.

družina Gros
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zagotavljamo

zdravo

čistopitno vodo

in

VEDNO ČISTA VODA

www.aquavallis.si

iz

www.sonelex.si

cista

energija

sonca

03 899 65 86
info@sonelex.si

HTZ Velenje, I. P., d. o. o., 
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, 
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Ujeti v trenutku ...
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PREMOGOVNIK 
VELENJE 
— ŠTIPENDIRA  
IN ZAPOSLUJE

P R I D R U Ž I  S E  E K I P I 
V R H U N S K I H  S T R O K O V N J A K O V

KAJ NUDIMO V TEM 
ŠOLSKEM LETU?
— štipendiranje (začetna štipendija 

za geostrojnike rudarje in 
geotehnike 119 €);

— plačilo jamskega dodatka 
 (pbl. 9 € na dan);
— plačilo praktičnega  usposabljanja  

z delom (do 160 € na mesec);
— brezplačna avtobusni prevoz in 

malico;

— nagrado za mesečno uspešnost 
najboljšim dijakom pri praktičnem 
izobraževanju; 

— opravljanje prakse/praktičnega 
izobraževanja v realnem okolju;

— brezplačen zdravniški pregled;
— brezplačen učbeniški sklad in
— zaposlitev po končanem 

izobraževanju.

R U D A R S T V O
— GEOSTROJNIK RUDAR
— GEOTEHNIK
— DIPL./MAG.  INŽ. GEOTEHNOLOGIJE

S T R O J N I Š T V O
— MEHATRONIK OPERATER
— STROJNI TEHNIK
— DIPL./MAG. INŽ. STROJNIŠTVA

E L E K T R O T E H N I K A
— ELEKTRIKAR 
— ELEKTROTEHNIK
— DIPL./MAG. INŽ. ELEKTROTEHNIKE

V A J E N I Š T V O
— MEHATRONIK OPERATER
— STROJNI MEHANIK 
— ELEKTRIKAR
— OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

ZA VSA VPRAŠANJA 
SMO VAM NA VOLJO
www.rlv.si ⁄ ajda.cebul@rlv.si ⁄ 03 899 63 40


