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Pred nami je praznik, ki med vsemi prazniki edini slavi 
oziroma obeležuje eno najbolj temeljnih pravic človeka – 
delo. Ta danes, žal, še zdaleč ni samoumevna. Ironično se 
ravno v tem času odloča o tem, koliko časa bo še deloval 
še zadnji delujoči slovenski premogovnik, in o usodi več 
tisoč zaposlenih ter vseh, ki so z njimi oz. s podjetjem po-
vezani.

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je 15. marca 2021 za-
čelo z javno obravnavo osnutka Nacionalne strategije za 
izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij 
v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki v središče posta-
vlja prehod dveh slovenskih regij, močno zaznamovanih s 
premogovništvom, Savinjsko-šaleško (SAŠA) in Zasavsko 
regijo, in dopolnjenega okoljskega poročila. Za regijo 
SAŠA je predlagan najbolj ambiciozen scenarij izstopa iz 
premoga (najkasneje leta 2033). 

Večina sodelujočih na delavnicah delovne skupine MZI za 
pripravo nacionalne strategije, ki prihajamo iz SAŠA re-
gije, je bila neprijetno presenečena nad stališčem MZI ob 
začetku javne razprave. Letnica 2033 je za sindikat SPESS-
-PV popolnoma nesprejemljiva in hkrati nerazumljiva. 
Dokument, ki je posredovan v javno razpravo, napačno 
povzema obveznosti Slovenije na področju razogljičenja. 
Edina zaveza je Pariški sporazum, ki nas zavezuje, da smo 
ogljično nevtralna družba do leta 2050. Vse morebitne 
ostale zaveze morajo biti del širšega družbenega konsen-
za, kjer edino vodilo ne bo le preseganje okoljskih zavez. 
evropska unija je navedla, da se mora pri predčasnem 
izstopu iz premoga še posebno velik poudarek name-
niti socialnemu dialogu in najbolj prizadetim regijam 
omogočiti postopen in pravičen proces socialnega/
družbenega, gospodarskega, okoljskega in energetske-
ga prestrukturiranja. 

V osnutku dokumenta pa, ŽAL, ni niti enega poglavja, 
ki bi zaposlenim v premogovništvu to tudi zagotavljal. 
Zaradi tega sindikati zahtevamo, da se v dokument doda 
poglavje, v katerem se bo politika nepreklicno zavezala, 
da nihče izmed zaposlenih v premogovništvu ne bo ostal 
brez zaposlitve oz. socialne varnosti, ki bo zagotavljala 
enak življenjski standard. Posebno mero socialne note bo 
zahtevalo prestrukturiranje oz. prekvalifikacija delovnih 
invalidov, ki jih je v tem trenutku v Skupini Premogovnik 
Velenje preko 400 in ravno tako niso obravnavani v nobe-
nem dokumentu.
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UVODNIK

Ključni namen Strategije bi mora-
la biti določitev letnice izstopa iz 
premoga z določitvijo scenarija za 
celovito družbeno in gospodarsko 
prestrukturiranje v skladu z nače-
li pravičnega prehoda, identificirati 
ustrezne vire na nacionalni in rav-
ni EU, opredelitev ključnih vidikov 
zapiranja Premogovnika Velenje v 
tehničnem smislu, z vidika vpliva na 
zaposlene in skupnost ter z vidika va-
rovanja in ohranjanja okolja. 

Pri pripravi osnutka Strategije je bil 
na papirju sicer uporabljen pristop 
»od spodaj navzgor«. Poglede, podat-
ke in mnenja smo delili predstavniki 
sindikatov, občin, nevladnih organi-
zacij, regionalnih in območnih ra-
zvojnih agencij, formalnega in nefor-
malnega izobraževanja, energetske 
družbe, gospodarstva, ministrstva, 
državne agencije, inštituti in evrop-
ske institucije, vendar argumenti in 
predlogi SAŠA regije očitno v Lju-
bljani ponovno niso bili (u)slišani.

Na pobudo Sindikata pridobiva-
nja energetskih surovin Slovenije 
(SPESS) Premogovnika Velenje in 
Sindikata delavcev energetike (SDE) 
je Ekonomski inštitut leta 2017 izde-
lal študijo z naslovom Oportunitetni 
stroški ukinitve TEŠ in PV ter v letu 
2020 še Scenarije pridobivanja pre-
moga in proces zapiranja PV ter vpliv 
na TEŠ z vidika delovanja slovenskega 
elektroenergetskega sistema in pove-
čanja energetske revščine v Sloveniji. 
To sta do zdaj edini izdelani študiji, 
v katerih je prikazan makroekonom-
ski vpliv morebitnega zaprtja obeh 
družb na regijo in državo. Pri tako 
pomembni strategiji je nujno treba za 
vsako predlagano letnico narediti fi-
nančno analizo posledic, ki jih posa-
mezna letnica povzroči na področju. 
Pri tem je treba natančno opredeliti 
tudi zadeve, kot so: socialna vpraša-
nja, stroški zapiralnih del, ki bodo po 
oceni, narejeni na izkušnjah RTH, v 
višini 2 mrd evrov, stroški predčasne 
razgradnje TEŠ-a, strošek sanacije 
ugreznin in monitoring ter vzdrževa-
nje nasipa med jezeroma, strošek so-

cialnih politik zaradi povečane ener-
getske revščine, izračun dviga cen EE 
za prebivalstvo in industrijo, strošek 
nadomestnih objektov za proizvo-
dnjo električne energije, ki bo zane-
sljiva in stroškovno primerljiva ter ne 
bo povzročila energetske revščine in 
bega energetsko intenzivnih panog 
v države z manj strogimi okoljskimi 
zahtevami. Državljanom je tudi treba 
jasno povedati, kako draga bo pred-
časna tranzicija, za koliko se bo po-
večala cena električne energije in ko-
liko delovnih mest se bo zaradi tega 
zaprlo oz. prestavilo v okolja z manj 
zahtevno okoljsko zakonodajo. 

V Premogovniku Velenje si želi-
mo tvorno sodelovati pri prehodu 
v brezogljično družbo, vendar za-
govarjamo stališče, da pri zapiranju 
premogovnika ni ključna komponen-
ta letnica zaprtja, ampak mora zako-
nodajalec s partnerji za optimizacijo 
procesa izkopavanja in v korist lo-
kalni skupnosti prej uskladiti, kateri 
postopki morajo biti izvedeni do leta, 
ko lahko govorimo o zaprtju, pri če-
mer se moramo zavedati, da bomo 
zapiralna dela opravljali še vsaj 15 let.

V nacionalno strategijo je treba za-
pisati tudi, s katerim zakonom bomo 
reševali problematiko prestrukturira-

nja in s katerimi viri. Podlaga za to 
mora biti Zakon o postopnem zapira-
nju Premogovnika Velenje, v katerem 
bodo s socialnimi partnerji usklajeni 
načini reševanja zaposlenih, ki bi po-
tencialno ostali brez zaposlitve (do-
kup delovne dobe, predčasno upo-
kojevanje brez malusov, spodbujanje 
samozaposlovanja, prekvalifikacija 
….), in bo naveden tudi vir sredstev 
za reševanje socialne problematike. 
Hkrati zahtevamo nepreklicno za-
vezo politike, da se po zaprtju pre-
mogovnika v TEŠ ne bo skurila niti 
ena tona uvoženega premoga, kar 
bi (uvoženo) elektriko za slovenske 
uporabnike le še dodatno podražilo. 

Verjamem, da bomo vsi deležniki 
prišli do konstruktivnega dogovora, 
ki bo omogočal pravičen prehod v 
družbo brez našega premoga tako na 
socialni, okoljski, energetski kot go-
spodarski ravni, in da bomo lahko 1. 
maja slavili delo in ne »mrk« tega, za 
kar naj bi si vsi skupaj prizadevali.

žIvel 1. Maj – PraznIk dela!

SREČNO!

Simon Lamot, 
predsednik SPESS-Sindikata  

Premogovnika Velenje
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V Šaleški dolini o 
prestrukturiranju regije in 
zaprtju Premogovnika Velenje
Premogovnik Velenje je zaradi prilagajanja okoljskim zahtevam, ki jim je Slovenija podvržena v 
okviru Evropske skupnosti ter zahtevajo nov in celovit strateški razmislek na področju energetike 
– z vidika proizvodnje in z vidika porabe energije – pred pomembno prelomnico. Čeprav sledimo 
usmeritvam EU in Slovenije ter podpiramo prehod v brezogljično družbo, obenem zagovarjamo 
stališče, da moramo pri tem zasledovati realne cilje.

Procesi prestrukturiranja 
ne morejo biti načrtovani 
čez noč 
V Nacionalni strategiji za opuščanje 
rabe premoga in prestrukturiranje 
premogovnih regij v skladu z načeli 
pravičnega prehoda, ki je bila v javni 
obravnavi med 15. marcem in 15. apri-
lom, je kot letnica prenehanja uporabe 
premoga predlagano leto 2033. Po 
našem mnenju bi bilo prenehanje proi-
zvodnje premoga že čez 12 let izjemno 
zahtevno in – če želimo prestrukturira-
nje izpeljati v skladu z načeli pravične 
tranzicije – praktično neizvedljivo. 
Ob tem imamo pred očmi primere 

iz regij, kjer so z odkopavanjem že 
zaključili, ki potrjujejo, da procesi 
prestrukturiranja niso in ne morejo biti 
načrtovani čez noč. Zaradi navedenega 
se je vsekakor treba čim prej dogovoriti 
o letnici prenehanja rabe premoga ter o 
sredstvih, ki bodo omogočila ekonom-
sko, socialno in pravično preobrazbo 
energetike v Šaleški dolini. 

V pripravi strategije 
sodelovali vsi deležniki
V postopkih priprave strategije so 
lokalna skupnost, gospodarstvo, sin-
dikati in drugi udeleženci intenzivno 
sodelovali s ciljem, ki bo Šaleški 
regiji, Termoelektrarni Šoštanj, Pre-

mogovniku Velenje in zaposlenim v 
prihodnjih desetletjih zagotovil pravi-
čen, ekonomsko vzdržen in socialno 
uravnotežen prehod ter bo prinesel 
rast, razvoj in vzpostavil nova delov-
na mesta, hkrati pa ohranil ustrezno 
raven zanesljivosti oskrbe z električno 
energijo v Sloveniji. 

Država mora čim prej sprejeti 
Zakon o postopnem zapiranju 
PV in zagotoviti, da se del teh 
sredstev nameni okoljevar-
stveni, socialni in ekonomski 
sanaciji premogovne regije.

Dr. Janez Rošer, generalni direktor Premogovnika Velenje, je na izredni seji velenjskega mestnega sveta izpostavil, da potreb-
na sredstva za prestrukturiranje in pravični prehod SAŠA regije bistveno presegajo sredstva, ki so na voljo v okviru Sklada za 
pravični prehod. (foto: Tadeja Jegrišnik)
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Predstavili svoje izzive in 
strategijo 
Premogovnik Velenje je skozi vso 
svojo zgodovino zgledno skrbel za 
okolje, v katerem deluje. V vseh, 
več kot 146 letih delovanja, je tesno 
povezan z lokalno skupnostjo, prav 
to sodelovanje pa je še posebej v tem 
prehodnem obdobju v brezogljično 
družbo ključnega pomena za na-
daljnji razvoj tako gospodarstva kot 
širše regije. Verjamemo, da nam bo 
s skupnimi močmi uspelo sprejeti 
odločitev, ki bo za Slovenijo optimal-
na tako z vidika pravičnega prehoda 
kakor tudi z vidika zanesljive oskrbe z 
električno energijo. 
Zaradi navedenega smo želeli svoja 
stališča, strategijo, izzive in način 
reševanja omenjene problematike 
predstaviti tudi članom občinskih 
svetov velenjske in šoštanjske občine, 
s katerimi smo se srečali v pone-
deljek, 12. aprila 2021, omenjeno 
problematiko pa smo predstavili tudi 
na izredni seji velenjskega mestnega 
sveta dan kasneje.

Čim prej je treba sprejeti 
Zakon o postopnem 
zapiranju Premogovnika
»Ne glede na odločitev o letnici 
izstopa iz premoga je treba čim prej 
pripraviti Zakon o zapiranju Premo-
govnika Velenje, ki mora zagotoviti 
ustrezne javne vire financiranja zapi-
ranja, sanacije okolja in skrb za soci-
alno varnost zaposlenih v PV in TEŠ, 
tudi za celotno obdobje vzdrževanja 
premogovnika po opustitvi rabe pre-
moga in Zakon o prestrukturiranju 
SAŠA regije,« je poudaril generalni 
direktor Premogovnika velenje dr. 
janez rošer in dodal, da potreb-
na sredstva za prestrukturiranje in 
pravični prehod SAŠA regije bistveno 
presegajo sredstva, ki so na voljo v 
okviru Sklada za pravični prehod, 
zato je nujno čim prej, vsekakor pa v 
okviru omenjenih zakonov, ki izhaja-
ta iz zavez NEPN, zagotoviti zadostne 
javne vire financiranja zapiranja PV 

in prestrukturiranja regije. »Sredstva 
v višini 235 milijonov evrov, kolikor 
naj bi Slovenija ob izpolnjenih pogo-
jih imela na voljo za pravičen prehod 
Savinjsko-šaleške in Zasavske regije, 
je premalo.« 

Letnica zaprtja ni ključna, 
bistveno je določiti 
postopke, ki jih moramo 
izvesti do takrat
»Naše stališče je, da pri zapiranju pre-
mogovnika in opuščanju rabe premoga 
v TEŠ ni ključna letnica zaprtja, ampak 
mora za optimizacijo procesa izkopava-
nja, za uspešno nadomestitev energet-
skega vira in v korist lokalne skupnosti 
ter vseh zaposlenih v PV in TEŠ zako-
nodajalec z vsemi ključnimi deležniki 
uskladiti, kateri postopki morajo biti 
izvedeni do leta, ko lahko govorimo o 
zaprtju premogovnika in prenehanju 
rabe premoga v TEŠ, ki bosta skladna 
z načeli pravičnega prehoda. Zavedati 
se moramo, da potrebujemo minimal-
no 15 let, da lahko uspešno saniramo 
in zapremo premogovnik. Skupaj z 
lastnikom bomo aktivno iskali pri-
merne rešitve, ki bodo sprejemljive za 
vse strani in bodo vključevale socialni 
dialog ter pravičen prehod v brezogljič-
no družbo.«

Še vedno imamo 
možnost, da postavimo 
pravično letnico
»Slovenija je zavezana doseči ogljično 
nevtralnost in prenehati uporabljati 
premog za proizvodnjo električne 
energije do leta 2050, mi pa imamo 
možnost, da postavimo pravično letni-
co med letoma 2021 in 2050. 
Letnica 2033 to zagotovo ni, saj v njej 
prevladuje predvsem t. i. »zeleni« 
vidik in ne tudi tehnični, socialni in 
gospodarski. Pomembno je poudariti, 
da se je Slovenija zavestno odločila, 
da se rešujemo sami, saj smo edini, 
ki nimamo oz. nismo zaprosili za 
brezplačne kupone CO2,« je izpostavil 

Premogovnik Velenje zagovar-
ja letnico zapiranja v obdobju 
med 2038–2042.

Direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar je med drugim dodal, da je Slovenija 
edina država v EU z deležem premoga nad 20 %, ki nima nobenega podpornega 
mehanizma za svoje premogovne divizije. (foto Tadeja Jegrišnik)

Slovenska elektroenergetika 
je v letu 2019 prispevala 0,5 % 
emisij iz energetskega sek-
torja na ravni EU, v obdobju 
2005–2018 pa emisije znižala 
za 26,8 %.

Izkušnje s prestrukturiranjem 
rudarskih regij po svetu kaže-
jo, da ta proces traja vsaj 20 
let, saj gre za izredno komple-
ksne, dolgotrajne ter finančno 
zahtevne projekte. 
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direktor Premogovnika velenje aleš 
logar. »Stroka tudi pravi, da prej, ko 
bomo zaprli Premogovnik Velenje, 
dražje nas bo stalo. Že zdaj iz tržne 
cene premoga, iz lastne proizvodnje, 
sami izvajamo sanacijo degradira-
nih površin, brez evra proračunskih 
sredstev.«

Evropa predstavlja le 
manjši del v proizvodnji 
premoga
Direktor Logar je dodal, da Evropa 
proizvede zgolj 10 odstotkov pre-
moga, 90 odstotkov pa preostali 
svet. »Hočemo ali ne, se bo svet na 
premog poganjal še dolgo potem, ko 
bomo mi izstopili. V Premogovniku 
Velenje smo ponosni na naše rudarje 
in zaposlene – tudi za to se bomo 
maksimalno trudili, da bo prehod 
potekal po načelih pravične tranzici-
je. Samo to zahtevamo. Šaleška dolina 
je pomembna energetska lokacija, 
kjer je veliko tehnološkega znanja in 
veliko delovnih mest z visoko dodano 
vrednostjo, kar je velik potencial 
za nove projekte in nove izzive. Je 
dolina, ki je Sloveniji veliko dala, 
zato iskreno upamo, da nas bo ostala 
Slovenija slišala.«

Do najbolj ambicioznega 
scenarija kritični tudi svetniki
Velenjski občinski svetniki so bili 
na izredni seji, ki so jo 13. aprila 
pripravili v Domu kulture Velenje, 
večinoma zelo kritični do osnutka 
nacionalne strategije in predvidene 
letnice izstopa 2033. Med drugim od 
vlade zahtevajo, da je pred določitvijo 
letnice sprejet zakon o postopnem 
zapiranju Premogovnika Velenje. 
Skupaj z gosti z Ministrstva za 
infrastrukturo, Holdinga Slovenske 
elektrarne, Premogovnika Velenje, 
Termoelektrarne Šoštanj, Savinjsko-
-šaleške gospodarske zbornice in 

predstavniki sindikatov so opravili 
več kot štiriurno razpravo o osnutku 
nacionalne strategije. 

Poskrbeti moramo za 
vsakega, nihče ne sme 
ostati pozabljen
»Zakaj je treba določiti letnico? 
Predvsem zaradi tega, da se zaveže-
mo, kdaj bomo opustili rabo premoga 
in kdaj bomo imeli na voljo finančne 
vire,« je dejal državni sekretar pri 

ministrstvu za infrastrukturo blaž 
košorok. »Dlje, ko bomo postavljali 
letnico izstopa v neko nepredvideno 
prihodnost, manj sredstev bo na raz-
polago oz. jih bomo zamudili. Poskr-
beti pa moramo za vsakega, nihče ne 
sme ostati pozabljen, to je ključno, to 
je smisel načela pravičnega prehoda,« 
je poudaril tudi državni sekretar Blaž 
Košorok.

Nacionalna strategija 
upoštevala zgolj okoljski 
vidik
vodja sektorja za pravne in med-
narodne energetske zadeve pri 
ministrstvu za infrastrukturo tina 
seršen je predstavila osnutek strate-
gije, za katerega pa so mnogi menili, 
da je pomanjkljiv in upošteva zgolj 
okoljski vidik, niso pa ovrednoteni 
in tudi ne upoštevani gospodarski, 
družbeni in energetski vidik posledic 
prehoda. 

Pri 55 % cilju zmanjšanja emisij do leta 2030 gre za kolektivni cilj EU, h 
kateremu bo po svojih močeh prispevala vsaka država članica. Delitev 
cilja med državami članicami ter med različnimi sektorji še ni določena, 
zato tudi še ni določeno, kakšen delež bo morala prevzeti energetika – v 
vsakem primeru pa bo ta podvržena delovanju Evropskega sistema za 
trgovanje z emisijami, ki je tržni instrument. Tudi nacionalni cilji še 
niso določeni, ko pa bodo, se bodo pri tem morale upoštevati nacio-
nalne okoliščine in zmožnosti, vse v smeri doseganja končnega cilja – 
podnebne nevtralnosti EU do leta 2050.

Stališča, strategijo, izzive in način reševanja omenjene problematike smo predsta-
vili tudi članom občinskih svetov velenjske in šoštanjske občine, s katerimi smo 
se v Premogovniku Velenje srečali 12. aprila 2021. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Proizvodnja v marcu 2021 (operativni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –110/A 188.600 190.152 1.552 100,82 8.267
G4/B 92.000 107.924 15.924 117,31 4.692
Proizvodnja 280.600 298.076 17.476 106,23 12.960
Priprave 13.800 15.532 1.732 112,55 675
skupaj Pv 294.400 313.608 19.208 106,52 13.635

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

Proizvodnja 732.404 634.567 –97.937 86,64 9.915
Priprave 33.508 39.921 6.413 119,14 624
skupaj Pv 765.912 674.488 –91.424 88,06 10.539

Ključni izzivi Premogovnika Velenje v prihodnosti:
•	 nadaljnje spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje,
•	 podaljšanje koncesije za pridobivanje premoga (poteče januarja 2022),
•	 nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega 

prehoda (scenariji obratovanja PV; prestrukturiranje PV; Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Vele-
nje; Zakon o prestrukturiranju regije; ohranjanje energetske lokacije PV-TEŠ (tako za pridobivanje električne 
energije kot tudi za toplotno energijo).

•	 dokler bo obratovala proizvodnja, podjetje potrebuje ustrezne, kvalificirane kadre (v obdobju sanacije in zapi-
ranja rudnika je potrebno v prvih letih med 400–500 zaposlenih, v prihodnjih letih postopno zmanjšanje med 
150–200 (kompleksnost projekta!).

O (nadomestnih) delovnih 
mestih niti besede
»Niti z eno samo besedo v nacionalni 
strategiji niso bila omenjena delovna 
mesta, nadomestna delovna mesta, 
niti z eno samo besedo ni zagotovlje-
no, na kateri način bomo pridobili 

ostale vire financiranja,« je povedal 
velenjski župan Peter dermol in 
dodal še, da se v strategiji sklicujejo 
predvsem na poslovni položaj Ter-
moelektrarne Šoštanj in na okoljsko 
poročilo ter da je okoljski kriterij 
tisti, ki so ga uporabili pri določitvi 
letnice 2033, drugih vidikov pa niso 

V Zeleni dvorani Premogovnika Velenje sta člane občinskih svetov velenjske in šo-
štanjske občine sprejela generalni direktor dr. Janez Rošer in direktor Aleš Logar. 
(foto: Slobodan Mrkonjić)

upoštevali. 
Večina se je strinjala, da kot primerno 
letnico prenehanja kopanja premoga 
v Premogovniku Velenje vidijo letni-
co 2042, poudarjali pa so tudi nujnost 
pravočasne zagotovitve enakovrednih 
delovnih mest za vse, ki bodo zaradi 
prehoda iz premoga ostali brez služb. 

Šaleška dolina ne more 
ponovno sama nositi 
vsega bremena
Prebivalci in okolje v Šaleški dolini 
smo v preteklosti že plačali precejšnjo 
ceno zaradi proizvodnje električne 
energije, saj je bila dolina močno 
onesnažena. Nepravično bi bilo, da 
bi zaradi politike globalnega onesna-
ževanja morali ponovno sami nositi 
breme prestrukturiranja industrije, ki 
služi celotni Sloveniji, saj kar tretjina 
električne energije prihaja iz te doli-
ne, v sušnih obdobjih pa včasih celo 
polovica. 

Tadeja Jegrišnik
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Predsednik Državnega sveta 
obiskal Premogovnik Velenje
V četrtek, 18. marca 2021, je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca s so-
delavci obiskal Premogovnik Velenje in Termoelektrarno Šoštanj. Goste so v Premogovniku Velenje 
sprejeli poslovni direktor Holdinga Slovenske elektrarne in predsednik Nadzornega sveta PV mag. 
Marko Štrigl, generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, direktor Premogovnika 
Velenje Aleš Logar in direktorica družbe HTZ Nina Mauhler, v Termoelektrarni Šoštanj pa direktor 
Mitja Tašler.

Izvoz znanja je največji 
potencial 
»Vesel sem, da je v premogovniški 
regiji dovolj posluha za 
prepoznavanje potencialov dolgoletne 
krepitve rudarskega znanja, 
kadrov in tehnologije. Čeprav se 
rudniki zapirajo, je v svetu dovolj 
novih priložnosti za nadaljnji 
razvoj in prenos tega slovenskega 
premogovniškega bogastva,« je po 
obisku dejal predsednik državnega 
sveta rs alojz kovšca. »Izvoz znanja 
je pravzaprav največji potencial v 
prihodnosti in verjamem, da bo z 

vizijo in s cilji, ki so mi jih predstavili 
na srečanju v Premogovniku Velenje 
in Termoelektrarni Šoštanj, takšno 
razmišljanje lahko tudi udejanjeno. 
Seveda pa se bo morala pri tem aktiv-
neje vključiti tudi država z resornimi 
institucijami. Proces uvedbe pokra-
jin, ki ga koordinira Državni svet, se 
približuje sklepni fazi, in prav uvedba 
nove SAŠA pokrajine lahko pomeni 
nov korak v pravo smer uresničitve te 
enkratne poslovne priložnosti.« 

Verjamemo, da bo v 
javni razpravi sprejeta 
optimalna rešitev

Poslovni direktor Holdinga sloven-
ske elektrarne mag. Marko štrigl 
je poudaril, da v skupini HSE danes 
proizvedemo več kot 65 odstotkov 
vse električne energije v Sloveniji: 
»Naša strategija je, da tudi v priho-
dnje ostajamo ključni steber oskr-
be z električno energijo v državi. 
Verjamemo, da bo v javni razpravi o 
zapiranju premogovnika na podlagi 
naših argumentov sprejeta odločitev, 
ki bo za Slovenijo optimalna tako z 
vidika zelenega prehoda, kakor tudi z 
vidika zanesljive oskrbe z električno 
energijo.«

Goste so v Premogovniku Velenje sprejeli poslovni direktor Holdinga Slovenske elektrarne in predsednik Nadzornega sveta 
PV mag. Marko Štrigl, generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar in 
direktorica družbe HTZ Nina Mauhler. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Poslovodstvo Premogovnika Velenje 
je predsedniku državnega sveta pred-
stavilo trenutno situacijo, v kateri se 
nahaja Premogovnik Velenje, poveza-
no s problematiko prestrukturiranja 
ter zapiranja premogovnika. 

Potrebujemo minimalno 
15 let, da uspešno 
saniramo in zapremo 
premogovnik
generalni direktor Premogovnika 
velenje dr. janez rošer je povedal: 
»Ne glede na to, katera letnica za 
prenehanje rabe premoga bo sprejeta 
v nacionalni strategiji za izstop 
iz premoga in prestrukturiranje 
premogovnih regij v skladu z načeli 
pravičnega prehoda, se moramo 
zavedati, da Premogovnik Velenje 
potrebuje minimalno 15 let, da lahko 
uspešno sanira in zapre premogovnik. 
Skupaj z lastnikom bomo aktivno 
iskali primerne rešitve, ki bodo spre-
jemljive za vse strani in bodo vklju-
čevale socialni dialog ter pravičen 
prehod v brezogljično družbo.« 

Koncesija poteče januarja 
prihodnje leto
direktor družbe Premogovnika 
velenje aleš logar pa je dodal: 
»Poslovodstvo Premogovnika Vele-
nje skupaj s strokovnimi službami 
aktivno pripravlja dokumentacijo, 
ki jo moramo oddati za podaljšanje 
koncesije za pridobivanje premoga 
v Šaleški dolini, ki poteče januarja 
prihodnje leto.« 

Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo je v času 
prehoda še bolj ključno
generalni direktor dr. janez rošer 
je še poudaril, da je Premogovnik 
Velenje skozi vso svojo zgodovino 
zgledno skrbel za okolje, v katerem 
deluje, in sproti saniral degradirano 
področje in to iz lastne cene premo-
ga, brez državne pomoči. »Premogov-
nik Velenje je v vseh skoraj 146 letih 
delovanja tesno povezan z lokalno 
skupnostjo, prav to sodelovanje pa je 
še posebej v tem prehodnem obdo-
bju v brezogljično družbo ključnega 

»Ne glede na to, katera letnica za prenehanje rabe premoga bo sprejeta v nacionalni strategiji za izstop iz premoga in pre-
strukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, se moramo zavedati, da Premogovnik Velenje potre-
buje minimalno 15 let, da lahko uspešno sanira in zapre premogovnik,« je gostom med drugim povedal generalni direktor 
Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer. (foto: Slobodan Mrkonjić)

pomena za nadaljnji razvoj tako 
gospodarstva kot širše regije.«

Delamo na razvoju in 
iskanju novih tehnologij 
za ohranitev energetske 
lokacije 
Predstavniki Državnega sveta so obi-
skali tudi Termoelektrarno Šoštanj, 
kjer jih je sprejel direktor Mitja 
tašler. Ob obisku je dejal: »Tako v 
Termoelektrarni Šoštanj kot v Premo-
govniku Velenje intenzivno delamo 
na razvoju in iskanju novih tehno-
logij, ki bodo omogočale ohranitev 
energetske lokacije in strokovnega 
znanja. Verjamemo, da je cilj strategi-
je Šaleški regiji, elektrarni, premogov-
niku in njunim zaposlenim v priho-
dnjih letih v največji meri omogočiti 
nadaljnji razvoj ter podporni okvir, 
ki bo zagotovil pravičen, ekonomsko 
vzdržen in socialno uravnotežen 
prehod.«

Tadeja Jegrišnik
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Novi direktor Aleš Logar o 
izzivih, ki so pred nami
S 1. marcem letos se je poslovodstvu Premogovnika Velenje pridružil novi direktor Aleš Logar, ki 
pokriva poslovno-finančno področje, nabavo in investicije, Službo za odnose z javnostmi, razvojne 
projekte in Muzej premogovništva Slovenije. Med prioritetnimi nalogami, ki jih je opravil v prvem 
tednu, je bil tudi ogled jame Premogovnika Velenje, ki jo je skupaj z generalnim direktorjem Pre-
mogovnika Velenje dr. Janezom Rošerjem, direktorico družbe HTZ Nino Mauhler in glavnim tehnič-
nim vodjem Premogovnika Velenje Ivanom Pohorcem obiskal v petek, 5. marca 2021. Ogledali so 
si drobilnico in klasirnico (DIK) v Pesju, jamsko črpalno postajo JČP1, glavni odvoz, odkop na koti 
– 110/A ter delovišče pripravske št. 9, ki izdeluje dostavno progo bodočega odkopa 110/B. 

Zaposleni ste motor podjetja
»Vesel sem, da sem lahko že v prvem 
tednu obiskal rudarje na jamskih 
deloviščih in tako spoznal, v kakšnih 
pogojih delajo,« je po ogledu proi-
zvodnega procesa povedal direktor 
Aleš Logar. »Čeprav je vaše delo zelo 
zahtevno, me veseli, da je za varnost 
dobro poskrbljeno in za to si bomo 
prizadevali tudi v prihodnje. Zaveda-
mo se, da ste zaposleni motor rudnika 
in da brez motiviranih in v prihodnost 
usmerjenih zaposlenih ne bo možno 
doseči dobrih rezultatov, izkoristiti 
vseh potencialov in se soočiti z izzivi, 
ki jih pred nas postavlja prestrukturi-
ranje Šaleške doline«. 

Ključni izzivi
Med ključne izzive v štiriletnem man-
datu si je novi direktor zadal stabiliza-
cijo poslovanja Premogovnika Velenje, 
sodelovanje s Holdingom Slovenske 
elektrarne, pravičen prehod v brezo-
gljično družbo, sprejetje Zakona o 
postopnem zapiranju in Zakona o pre-
strukturiranju Premogovnika Velenje, 
sodelovanje z lokalno skupnostjo, di-
gitalizacijo in optimizacijo poslovnih 
procesov ter motiviranje zaposlenih. »Vsi zaposleni ste pomembni v verigi 

vrednosti in samo skupaj nam bo 
uspelo, zato bo ena od ključnih nalog 
delo na razvoju kadrov. Eden od 
temeljev vsake družbe je vzpostavitev 
zdravih medosebnih odnosov med 
zaposlenimi, dvig ravni komunikacije 
in poslovne klime v podjetju.« 

Pripraviti se moramo na 
hitre spremembe
»Zaposlene moramo pripraviti na 
hitre spremembe in odločanje, ki jih 
narekuje prihod novih EU programov 
za pravičen prehod, ob vsem tem pa 

nikakor ne smemo pozabiti na naše 
osnovno poslanstvo in na to, da je ta 
dolina nastala na premogu, iz premoga 
in zaradi premoga.«
Obenem si bo prizadeval tudi povr-
niti ugled in podobo Premogovnika 
Velenje kot družbeno odgovornega 
podjetja, ki je v vsej svoji dolgole-
tni zgodovini vlagal v okolje in ga 
soustvarjal. »Premogovnik Velenje 
je v preteklosti že bil, je in bo tudi v 
bodoče gibalo razvoja v Šaleški dolini 
in širše v SAŠA regiji,« je še poudaril 
direktor Aleš Logar.

Tadeja Jegrišnik

Aleš Logar, direktor Premogovnika Velenje (foto: Miran Beškovnik)

Pri svojem delu si bo direk-
tor Aleš Logar prizadeval za 
vzpostavitev raziskovalnih in 
operativnih timov z jasnimi 
cilji, usmerjenimi v priho-
dnost, spodbujanje ciljnih 
raziskovalnih projektov in 
multidisciplinarnih RR-pro-
gramov, katerih cilj je doseči 
podnebno nevtralno krožno 
gospodarstvo in družbo. 
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SPREMEMBA DELOVNEGA KOLEDARJA ZA LETO 2021
Poslovodstvi družb Premogovnik Velenje in HTZ Velenje, I. P., sta skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju in Pravili o komuniciranju med upravo, reprezentativnim sindikatom in svetom delavcev uskladili 
spremembo delovnega koledarja za leto 2021.

dosedanji delovni dnevi v času med 28. in 30. 4. 2021 postanejo neplačani prosti dnevi (v tem obdobju torej 
ni delovne obveznosti), namesto njih pa se vključijo delovni dnevi ob sobotah 10. in 17. 4. ter 15. 5. 2021. Pri 
izbiri sobot se je upoštevala enakomerna obremenitev po izmenah.

zaradi enakomernejšega plačila med meseci se delovni dan 31. 3. 2021 prenese za plačilo v mesec april 2021.
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Premogovnik Velenje velja za enega 
najsodobneje opremljenih in najbolj 
varnih premogovnikov s podzemnim 
pridobivanjem premoga na svetu. 
»Varnost je vrednota, za katero si v 
Premogovniku z različnimi aktivnost-
mi in preventivnimi ukrepi vseskozi 
prizadevamo,« poudarja vodja Proi-
zvodnega področja in glavni tehnič-
ni vodja Premogovnika velenje Ivan 
Pohorec, sicer tudi vodja jamske 
reševalne čete, ki je lani za požrtvo-
valno in uspešno opravljanje nalog 
zaščite, reševanja in pomoči prejel 
bronasti znak Civilne zaščite Republi-
ke Slovenije. Ozaveščanje zaposlenih, 
da lahko za večjo varnost pri delu 

Nič ne prepuščamo naključju, 
še posebej ko gre za varnost
Začetki organiziranega reševanja v Premogovniku Velenje po dostopnih pisnih virih segajo v leto 
1893, za uraden začetek delovanja jamske reševalne čete pa štejemo 20. julij 1907. Četa danes 
šteje 93 članov, od tega 77 reševalcev, usposobljenih za delo z izolacijskim dihalnim aparatom. 
Rudarska reševalna služba, v okviru katere sta organizirani jamska reševalna četa in reševalna po-
staja, je na ravni Uprave za zaščito in reševanje RS pogodbeni partner za celotno področje Sloveni-
je ob rudniških in drugih nesrečah.

največ naredijo sami, vzpostavitev 
varnostnega sistema VTIS, izdelan 
Načrt obrambe in reševanja ter števil-
ni drugi ukrepi, so le del aktivnosti, ki 
jih imamo v podjetju vzpostavljene za 
zagotavljanje najvišje možne stopnje 
varnosti. Kljub naštetemu zaradi 
specifike dejavnosti, ki se odvija 500 
metrov pod površjem zemlje, v jami 
še vedno lahko pride do neljubih 
dogodkov in izrednih razmer. »V 
takšnih razmerah najbolj računamo 
prav na dobro usposobljene jamske 
reševalce, ki letos obeležujejo 114 let 
delovanja. Vsi so zaposleni na svojih 
delovnih mestih in jih aktiviramo po 
potrebi.« 

Skrb zase in za druge
V Premogovniku Velenje imamo 67 
aparatov tipa BG-4, 44 tipa R-12 in 
55 tipa P-30EX. Za izobraževanje 
reševalcev je dobro poskrbljeno, saj 
organiziramo strokovna predavanja, 
usposabljanja s področja nudenja 
prve pomoči – pri tem sodelujemo z 
zdravniki, preverjamo znanje name-
ščanja reševalnih aparatov, izvajamo 
fizično testiranje oz. t. i. Cooper-
jev test, testiranje v dimni komori 
ter organiziramo redne mesečne 
reševalne vaje v jami in v požarnem 
rovu. 25 naših reševalcev se je ude-
ležilo usposabljanja za opravljanje 

foto: Aleksander Kavčnik
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nalog zaščite, reševanja in pomoči  
z uporabo zrakoplovov – modul A. 
Ponosni smo, da imamo v svojem 
delovnem okolju skrbno izbrane in 
usposobljene posameznike, ki so 
ob izrednih in nevarnih dogodkih 
vedno pripravljeni pomagati. Še 
bolj nas veseli, da resnejših akcij v 
zadnjih letih ni več toliko, kot jih je 
bilo v preteklosti. 

Zaščita in reševanje
»Rudarska reševalna služba, v okviru 
katere sta organizirani jamska 
reševalna četa in reševalna postaja, 
organizira in izvaja reševanje ob 
morebitnih nezgodah, izvaja vse 
potrebne aktivnosti na ogroženih 
območjih ter zagotavlja prvo 
pomoč ponesrečenim v jami,« je 
še povedal Ivan Pohorec in dodal, 
da imajo člani ustrezna znanja, so 
usposobljeni za delo v zaplinjenem 
območju ter za zagotavljanje prve 
pomoči, zato so povezani tudi 
v sistem zaščite in reševanja na 
državni ravni. »Leta 2016 smo 
sodelovali v republiški reševalni 
vaji v Rudniku Trbovlje – Hrastnik, 
leta 2017 v Marmor Sežana, leta 
2018 je Premogovnik Velenje 
organiziral republiško reševalno vajo 
v matičnem rudniku, leta 2019 smo 
se udeležili vaje v Hotavljah, lani pa 
vaja zaradi epidemije koronavirusa 
ni bila izvedena.«

Metka Marić
foto: Aleksander Kavčnik

foto: Aleksander Kavčnik

foto: Slobodan Mrkonjić
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Zadnja leta je za oskrbo s pepelnimi 
mešanicami v jami Premogovnika 
Velenje obratovala JČP I, in sicer 
na območju jame Pesje, na koti -53. 
Zaradi načrtovanja izgradnje večje-
ga števila novih jamskih objektov v 
predelu severnega krila jame Preloge 
se je pokazala potreba po izgradnji 
nove jamske črpalne postaje JČP III, 
ki smo jo umestili na koto -112.
V preteklosti sta v jami Premogovni-
ka Velenje že obratovali dve jamski 
črpalni postaji (poleg JČP I še JČP II 

Nova JČP III za oskrbo jame 
Preloge s pepelnimi mešanicami
V jami Premogovnika Velenje je pri izgradnji jamskih prog in likvidaciji jamskih objektov po kon-
čanem odkopavanju ključnega pomena tudi zanesljiva oskrba jamskih delovišč s pepelnimi me-
šanicami. Z njimi namreč zapolnjujemo jamske proge in druge objekte v jami ter s tem znatno 
dvigujemo požarno varnost v jami. Zaradi izgradnje novih jamskih objektov v severnem krilu jame 
Preloge smo morali zgraditi tudi novo jamsko črpalno postajo JČP III. Ta je namenjena za mešanje 
pepelne mešanice in prašnega dodatka za daljinsko zapolnjevanje in utrjevanje jamskih objektov v 
severnem delu jame Pesje kot tudi delu jame Preloge. Nova črpalna postaja se nahaja na koti -122 
oz. skoraj 500 metrov pod zemeljskim površjem.

na koti -74). V letu 2014 smo začeli z 
odkopavanjem premoga na odkopu 
CD1, kar je povzročilo porušitev ozi-
roma likvidacijo JČP II. Takrat je bila 
sprejeta odločitev, da se zaradi vedno 
večje koncentracije odkopnih plošč 
v sredini kadunje namesto gradnje 
nove JČP II na območju severnega 
krila jame Preloge izvede rekonstruk-
cija JČP I. Rekonstrukcijo smo izvedli 
na način, ki je omogočil utrjevanje 
in daljinsko zapolnjevanje jamskih 
objektov na celotnem območju jam 

Preloge in Pesje iz JČP I. Zaradi pre-
obremenitve te črpalke smo morali 
pristopiti k izdelavi nove JČP III na 
območju jame Preloge. Nova JČP III 
se nahaja v severozahodnem delu 
jame Preloge, med južnim razisko-
valnim nadkopom in vzhodnim 
raziskovalnim vpadnikom.
K izvedbi projekta smo pristopili 
tako, da smo najprej izdelali novo 
progo oziroma prostor, potreben za 
vgradnjo elektrostrojne opreme za 
daljinsko utrjevanje in zapolnjevanje 

foto: Klemen Mevc
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jamskih objektov. Tehnologija izdela-
ve objekta je temeljila na podgradnji 
z jeklenim ločnim podporjem (JLP), 
trojno armaturno mrežo, jeklenimi 
sidri ČBR in brizganim betonom tr-
dnosti MB30-35. Izdelava je potekala 
v dveh fazah. Prva faza del je obse-
gala izkop hribine, nanos kontak-
tnega betonskega obrizga, vgradnjo 
armaturne mreže in vgradnjo JLP. V 
drugi fazi so bili izvedeni betonski 
obrizg po celotnem obodu proge do 
debeline profila JLP, vgradnja druge 
armaturne mreže po celotnem obodu 
profila, sidranje s sidri ČBR, dolžine 
3 metre, vnovični nanos kontaktnega 
betonskega obrizga, vgradnja tretje 
armaturne mreže, dodatno sidranje s 
sidri ČBR, dolžine 1 metra, ter nanos 
končnega betonskega obrizga. Zani-
miv je podatek, da je skupna debelina 
betonskega obrizga v izdelani progi 
najmanj 30 cm. 
Poleg samega prostora smo morali 
izdelati tudi vrtino s premerom fi 
600 mm, ki služi za prezračevanje 
prostora. Prezračevanje JČP III je iz-
vedeno pretočno s svežim zrakom, ki 
prihaja iz smeri vstopnega zračilnega 
jaška Šoštanj II po južnem baražnem 
nadkopu in naprej po zračilni nave-
zavi v JČP III skozi zračilno vrtino. 
Izrabljen zrak iz omenjenega objekta 
izstopa na koti -112 in naprej po 
izstopni progi Južnega raziskovalnega 
nadkopa proti ventilatorski postaji 
Šoštanj.

Pepelna mešanica priteče po cevovo-
du iz mešalnice OPP v agitator. Tu se 
ves čas meša in se s črpalko prečrpava 
v mešalec, kamor se z dozatorjem 
dozira še prašni dodatek. Razmerje 
pepelne mešanice in prašnega dodat-
ka (betonske mešanice) se v mešalec 
ročno ali avtomatsko dozira glede 
na podatke iz tehtnice, na katero je 

ta nameščen. Ustrezna mešanica se 
pretoči v batno črpalko Putztmeister, 
od koder se glede na potrebe potiska 
po cevovodu do delovišč.
Za oskrbo JČP III s pepelno mešani-
co sta potrebna dva dovoda s površi-
ne. Zaradi tega je bila lani izvedena 
rekonstrukcija cevovodnega sistema 
za hidravlični transport pepelnih me-
šanic od OPP do obeh JČP. Transport 
pršnega dodatka pa poteka v »big-
-bag« vrečah z VDL do nakladalno-
razkladalne postaje po obstoječih 
transportnih poteh. Nadzor nad 
obratovanjem črpalnih linij poteka s 
pomočjo krmilnega sistema MIN-
COS, ki omogoča direktno progra-

JČP III je namenjena za 
mešanje pepelne mešanice in 
prašnega dodatka za daljinsko 
zapolnjevanje in utrjevanje 
jamskih objektov v severnem 
delu jame Pesje kot tudi delu 
jame Preloge. Postroj JČP 
III je v grobem sestavljena iz 
vsipnika in polža, ene črpal-
ke, enega mešalca in dveh 
agitatorjev.

miranje in manipuliranje s celotnim 
sistemom. Omenjeni krmilni sistem 
prav tako omogoča vizualizacijo 
delovanja črpalnih linij in s tem lažje 
upravljanje s celotnim sistemom. 
Tehnične rešitve, ki so obdelane v 
izvedbenih rudarskih dokumentaci-
jah za izdelavo sistema v JČP III in 
daljinskega zapolnjevanja jamskih 
objektov na območju jame Preloge, 
so plod lastnega znanja in izkušenj 
strokovnjakov, zaposlenih v službah 
Projektiva in Priprava dela. Vsekakor 
pa si montaže in delovanja sistema ni 
mogoče predstavljati brez sodelovanja 
z operativnimi službami.

Simon Dobaj in Klemen Mevc

foto: Klemen Mevc

foto: Klemen Mevc
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V Gaberkah je zelo živahno
V teh dneh je na gradbišču 3. razvojne 
osi, priključek Gaberke, precej živah-
no. Na enem delu se pripravlja teren za 
gradnjo opornih zidov in gradi temelje 
viadukta, na drugih delih pa na trasi 
že pripravljajo teren in osnove za iz-
gradnjo priključnih cest na hitro cesto 
3. razvojne osi. Ta bo vzpostavila pro-
metno povezavo, ki bo v prihodnosti 
potekala od severne proti jugovzhodni 
Sloveniji (od meje z Avstrijo do meje 
s Hrvaško). Del povezave je tudi nova 
državna cesta od priključka Šentrupert 
na avtocesti A1 do priključka Slovenj 
Gradec jug. 

Dolgoletne izkušnje na področju 
jamomerstva in geodezije
Premogovniška enota Jamomerstvo, ge-
odezija in rudarske škode deluje na po-
dročjih rudarskih merjenj, inženirske 
geodezije, zemljiškega katastra, katastra 
stavb ter katastra gospodarske javne 
infrastrukture, poizvedb, analiz in mo-
deliranja na osnovi CAD-programov 
in geografskih informacijskih sistemov. 
Naloge službe zajemajo sklop merske 
podpore pri načrtovanju in obvladova-
nju procesa odkopavanja premoga in 
sklop merske podpore pri obvladovanju 
dogodkov v pridobivalnem prostoru 
Premogovnika Velenje. Te storitve pri 
nas delimo na dva sklopa, ki smiselno 
pokrivata posamezna področja dela; to 
sta jamski sklop in dela na površini oz. 
zunanje jamomerstvo in geodezija. Ena 
od temeljnih usmeritev programa je 
uvajanje novih tehnologij, posodablja-
nje opreme z najsodobnejšimi instru-
menti in računalniškimi programi, ob 
tem pa ne zanemarjamo izobraževalne 
komponente zaposlenih.

mag. Aleš Lamot in  
Slobodan Mrkonjić

Izvajamo inženirsko-geodetske 
meritve pri gradnji 3. razvojne osi
Premogovnik Velenje je v svoji dolgoletni zgodovini poleg primarne dejavnosti pridobivanja premoga 
pridobil veliko znanja, izkušenj in številne reference tudi s področja raziskav in projektiranja tako 
jamskih kot zunanjih objektov. Naša znanja pri tem posegajo predvsem na področja, kot so jamo-
merstvo in geodezija, hidrogeologija, projektiva in raziskovalni projekti. Strokovnjaki, zaposleni na 
navedenih področjih, svoje storitve izvajajo predvsem v Skupini Premogovnik Velenje, zadnja leta pa 
vedno bolj delujejo tudi na trgih izven matične družbe. Na podlagi tega so aktivno vključeni tudi pri 
gradnji 3. razvojne osi, kjer na priključku Gaberke izvajajo inženirsko-geodetske meritve.

Zakoličba pilotov (foto: Aleš Žavbi)

S pridobivanjem informacij o vplivu odkopavanja na površino se v 
Premogovniku Velenje ukvarjamo praktično od začetka obratovanja. 
V dosedanjem delovanju Premogovnika v Šaleški dolini predstavljajo 
jamomersko-geodetske meritve prevladujočo opazovalno metodo vpli-
vov rudarjenja na površino. Z meritvami približno 200 opazovanih točk 
na površini in objektih v dolini in z aero-laserskim skeniranjem širšega 
območja pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje, kar predsta-
vlja pretežni del Šaleške doline, precej natančno poznamo spremembe 
terena, ki nastajajo zaradi rudarjenja. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami 
in odličnim poznavanjem zakonodaje obvladujemo najbolj zahtevne 
gradbene projekte in vam nudimo tudi druge geodetske storitve, kot so 
izdelava geodetskega načrta, ureditev, označitev, izravnavo meje, parce-
lacije, geodetski posnetek terena in objektov.
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Kontrola višine (foto: Aleš Žavbi) Kontrola gradnje (foto: Rok Gril)

Zakoličba podpornega stebra viadukta (foto: Rok Gril) Podporni steber (foto: Rok Gril)
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V Strojni projektivi Premogovnika 
Velenje smo se kar nekaj let soočali 
s problematiko deljenja oziroma 
souporabe datotek, narejenih v pro-
gramskem paketu Autodesk Inventor. 
Tega namreč že vrsto let uporabljamo 
za 3D-modeliranje strojev in naprav 
ter izdelavo 2D-delavniških načrtov. 
Glavna pomanjkljivost omenjenega 
programa se pokaže pri skupinskem 
delu, kjer več zaposlenih dela na 
istem projektu. To v praksi pomeni, 
da ima vsak član skupine na svojem 
računalniku svojo verzijo izdel-
ka, zaradi česar je na koncu skoraj 
nemogoče združiti in dobiti popolno 
oziroma čisto verzijo. Problematika 
se še stopnjuje z odhodom nekaterih 
sodelavcev v pokoj. Zaradi komple-
ksnosti povezav med datotekami terja 
odpiranje njihovih projektov veliko 
truda in časa, ob tem pa se zlahka 
pojavijo napake pri izdelavi načrtov. 
Omenjene težave smo skušali rešiti 
s shranjevanjem datotek na skupni 
prostor na strežniku, vendar se je ta 
rešitev za večje sestave izkazala kot 
neuporabna. Udeleženci seminarja 
za uporabnike Autodesk Inventorja 
»INV2 – Inventor nadaljevalni«, ki 
so se ga udeležili tudi trije projektanti 
iz Premogovnika Velenje, so bili med 
drugim seznanjeni tudi s program-
skim dodatkom »Autodesk Vault«, 
ki se je izkazal kot ustrezna rešitev za 
naše težave.

Kaj je Autodesk Vault?
Autodesk Vault je Autodeskova pro-
gramska rešitev za upravljanje s po-
datki. Kot pove že samo ime dodatka 
(vault v prevodu pomeni trezor), nam 
ta ponuja varno shrambo podatkov, v 
resnici pa Autodesk Vault omogoča še 
veliko več. Omogoča popoln nadzor 
nad delom konstrukcijske skupine in 

»Autodesk Vault« za varno 
hrambo in deljenje podatkov 
V Premogovniku Velenje pri načrtovanju jamskih in drugih projektov uporabljamo programsko 
opremo Autodesk Inventor, ki nam omogoča 3D-modeliranje strojev in naprav ter izdelavo 2D-de-
lavniških načrtov. Po večletnih težavah, ki smo jih imeli predvsem z deljenjem datotek in varnostjo 
hrambe podatkov, smo te v lanskem letu uspešno rešili z uvedbo programske opreme Autodesk 
Vault. Ta omogoča enostavno in varno hrambo ter dostop do datotek za vse člane projektne sku-
pine, kar je za tako kompleksne projekte, ki jih izvajamo v Premogovniku Velenje, nujno potrebno.

Shematski prikaz Autodesk Vaulta

sinhronizira podatke med različni-
mi uporabniki. Odpravlja težave, ki 
nastanejo, če datoteke uporablja več 
kot en uporabnik naenkrat. 
Vault skrbi za nadzor nad datote-
kami, je enostaven za uporabo in 
administracijo ter omogoča varno 
in visoko zaščito podatkov. Lahko se 
uporablja za upravljanje z različnimi 
tipi podatkov. Lahko gre za Autodesk 
Inventor podatke, druge CAD/CAM 
podatke, Microsoft Office in druge. 
Vse datoteke so shranjene na enotni 
centralizirani lokaciji, do katere je 
omogočen enostaven dostop tudi 
drugim članom skupine. Organizacija 
datotek je s pomočjo map, podmap 
in dodajanjem datotek v to strukturo 
podobna kot v Windows Explorerju. 
Varnost podatkov je zagotovljena z 
obveznim prijavljanjem uporabnikov 
v sistem z uporabniškim imenom 
in geslom. Vault spremlja aktivnosti 
uporabnika, zato je na enostaven 
način možno ugotoviti, kdo je popra-
vljal določeno datoteko.

Uvedba Vaulta v 
Premogovniku Velenje
Septembra 2019 so se trije strokovni 
sodelavci Premogovnika Velenje ude-
ležili enodnevnega seminarja »Auto-
desk Vault 2020 za Inventor«, kjer so 
se seznanili o osnovah uporabe tega 
Autodeskovega programa. Že takoj 
naslednji dan smo pristopili k name-
stitvi Vaulta na naše delovne postaje 
in ga začeli aktivno uporabljati. Po 
začetnih težavah, ki smo jih s pomo-
čjo Autodeskove podpore hitro rešili, 
smo prišli do ugotovitve, da je uvedba 
Autodesk Vaulta za nas ustrezna in je 
dejansko »zadetek v polno«.

Primeri prednosti 
uporabe Autodesk Vaulta
Takojšnja prednost uporabe Auto-
desk Vaulta se je pokazala pri razvoju 
čelnega transporterja, ki je najobse-
žnejši konstrukcijski projekt v Strojni 
projektivi Premogovnika Velenje. S 
pomočjo Vaulta se lahko konstrukcij-
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Uporabniško okno Autodesk Vaulta. Na levi strani je vidna struktura map in podmap kot v Windows Explorerju.

skemu »timu« v vsakem trenutku pri-
ključi novi član ali pa ga tudi zapusti 
brez bojazni, da bi se njegovi podatki 
oziroma delo izgubilo. Ob odsotnosti 
člana skupine zaradi dopusta, bolni-
ške ali kakršnekoli druge odsotnosti 

Vault omogoča enostaven dostop do 
njegovih datotek. Tudi nove sodelav-
ce s pomočjo Autodesk Vaulta veliko 
lažje vključimo v obstoječe projekte. 
Ob odhodu sodelavcev v pokoj lahko 
preostali člani skupine dostopajo do 

njegovih datotek na strežniku brez 
bojazni, da je kakšen pomemben 
podatek ostal na njegovem lokalnem 
disku.

Blaž Prislan

Info: Mateja Sovič, Prodajna služba HTZ  |  T: 03 899 66 38  |  E: Mateja.Sovic@rlv.si
HTZ Velenje I.P. d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

AKCIJSKA CENA! 

Jakne - moške, ženske

Prehodne moške in ženske 
softshell jakne v različnih barvah 
in velikostnih številkah.

Moška softshell jakna

 32,50 € 

Ženska softshell jakna

 31,50 € 

* Cene vsebujejo DDV.
* Akcija traja do razprodaje zalog.
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Če želimo spremembo, se moramo 
spremeniti mi sami
»Nahajamo se v izjemno turbulentnem obdobju in ravno 
sposobnost inovativnega razmišljanja je tisto, kar omogoča 
podjetju hitro prilagajanje spremembam, ki se dogajajo v 
širšem družbenem ali mednarodnem prostoru, obenem 
pa edino ponuja možnosti za izboljšanje konkurenčnega 
položaja,« je inovatorjem uvodoma povedal generalni 
direktor Premogovnika velenje dr. janez rošer. »A če 
želimo spremembo, se moramo spremeniti. Mi! In spre-
membo želimo. Ker jo potrebujemo. Nove ideje potrebuje-
mo, da zmanjšamo porabo virov – časa, energije, denarja. 
Nove ideje, ki bi jih razvili do inovacije, potrebujemo, da 
ljudem ponudimo nove rešitve, ki jih razvijemo in spravi-
mo na trg. Nove ideje potrebujemo za ohranjanje sedanje-
ga tržnega položaja in zadovoljstva strank ter za nenehno 
izboljševanje.«

Življenje je sestavljeno iz točk
»Življenje je sestavljeno iz točk. Večina ljudi verjame, da 
te točke, ki jih vidijo vsak dan, predstavljajo vse točke, ki 
obstajajo. Življenje tako poteka v skladu s temi znanimi 
točkami. Odločitve in rešitve temeljijo na teh splošno 
znanih točkah ter na podlagi tega tudi številni njihovi za-
ključki. Nekatera podjetja so na teh znanih točkah zgradila 

svoj celoten posel,« je zbrane nagovoril vodja inovacijske 
dejavnosti v skupini Premogovnik velenje žiga jelen. 
»Nato nekega dne pride nekdo in vidi eno ali več točk, ki 
presegajo skupno dogovorjene točke. Točke, ki so jih drugi 
zgrešili, točke, ki so jih drugi prezrli, točke, ki so jih drugi 
že zdavnaj pozabili.«

Inovatorje je uvodoma pozdravil generalni direktor Premo-
govnika Velenje dr. Janez Rošer. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Inovatorji vidijo tisto, kar 
so drugi prezrli
V četrtek, 18. marca, smo v Rumeni dvorani upravne stavbe že enajsto leto zapored organizirali 
zaključek akcije Inovator leta, ki jo že od začetka skupaj pripravljata Premogovnik Velenje in HTZ 
Velenje, zadnja tri leta pa se je akciji pridružila tudi premogovniška hčerinska družba Sipoteh. 
Razglasili smo najboljše inovatorje po doseženi gospodarski koristi in izračunu enkratnih nagrad, 
najboljše promotorje inovacijske dejavnosti ter najboljše organizacijske enote v minulem letu.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Najboljši inovatorji in promotorji inovacijske dejavnosti v Skupini Premogovnik Velenje v letu 2020 (foto: Slobodan Mrkonjić)



21

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Inovacije so točke, ki so jih drugi 
zgrešili
Ogenj je bil ena od teh točk. Prav tako kolo in avtomobil, 
internet, pametni telefon …
Pravzaprav so bile številne danes poznane točke nekoč 
nenavadne na novo uvedene točke. »Torej kaj je inovacija? 
Tiste druge točke. Tiste, ki jih drugi zgrešijo. In z gotovo-
stjo vedeti, da točke, ki jih vidite, niso le veljavne, temveč 
tudi nujne, če želimo, da se svet premika naprej. To je 
inovacija,« je še poudaril Žiga Jelen in dodal, da smo bili 
v Premogovniku zgodovinsko gledano vedno dobri v tem, 

Z letošnjim letom je vodenje inovacijske dejavnosti v Premo-
govniku Velenje prevzel Žiga Jelen. (foto: Slobodan Mrkonjić) 

da smo znali prepoznati tiste druge, nove točke, inovacije. 
Dobri smo v tem, da znamo svoje inovacije spraviti od 
ideje do realizacije. Realizacija koristnih predlogov v naši 
Skupini je bila vedno na visoki ravni.«
Kaj nas torej čaka v prihodnje, si je ob koncu nagovora še 
zastavil vprašanje novi vodja inovacijske dejavnosti Žiga 
Jelen. Odgovor na to vprašanje je lahko resnično zapleten 
ali povsem enostaven. Poiskati in prepoznati moramo čim 
več novih točk in jih povezati med seboj. 

V akciji Inovator leta 2020 je bilo skupaj podanih 
161 predlogov. Realizacija koristnih predlogov je 
98-odstotna, saj je bilo realiziranih 157 predlogov. 
Skupni rezultat prevzetih koristnih predlogov je 
v primerjavi z letom 2019 slabši za 10 odstotkov, 
za 0,6 odstotkov pa je boljši rezultat realiziranih 
predlogov. Število inovatorjev je v lanskem letu za 
7 odstotkov manjše glede na leto 2019. V lansko-
letni akciji je sodelovalo 121 avtorjev in soavtor-
jev. Izračunana gospodarska korist – prihranek, 
brez upoštevanja širših pozitivnih učinkov – je 
lani znašala nekaj več kot 1.148.711 evrov. Za 
izplačilo nagrad avtoricam in avtorjem novih idej 
in celotni skupini promotork in promotorjev smo 
porabili 43.595 evrov, kar pomeni 3,8 odstotka 
izračunane gospodarske koristi, ki jo predstavljajo 
inovacije.

Letošnja podelitev nagrad najboljšim inovatorjem je potekala ob strogih ukrepih ter v skladu z navodili in priporočili NIJZ. 
Dogodek je povezovala vodja Službe za odnose z javnostmi Tadeja Jegrišnik. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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NAJBOLJŠI PROMOTORJI
Tretjeuvrščeni promotor bojan gaj-
šek je prevzel 10 koristnih predlo-
gov, od katerih je bilo 12 koristnih 
predlogov realiziranih, gospodarska 
korist realiziranih predlogov pa 
znaša 137.200 evrov. Drugouvrščeni 
promotor aleš britovšek je prevzel 30 
koristnih predlogov, od katerih je bilo 
28 realiziranih. najboljši promotor 
inovacijske dejavnosti v letu 2020 je 
Franjo Mazaj, ki je prevzel 24 kori-
stnih predlogov. Realiziranih je bilo 
27, gospodarska korist realiziranih 
predlogov pa znaša 818.000 evrov.

NAJBOLJŠI INOVATORJI
Tudi v točkovanju za najboljšega 
inovatorja je vseskozi potekalo zelo 
napeto tekmovanje. Tukaj imamo dve 
kategoriji, in sicer inovatorje, ki so 
lahko s svojimi koristnimi predlogi 
izračunali tudi gospodarski prihranek, 
in inovatorje, ki so za svoje koristne 
predloge prejeli enkratno denarno 
nagrado. Med inovatorji po izračunu 
gospodarskega prihranka je tretje 
mesto zasedel Ivan glušič. Kot avtor 
je prijavil en koristni predlog, dva 
koristna predloga pa je uspešno reali-
ziral. Za realizirana koristna predloga 
je bila izračunana gospodarska korist 
v višini 137.200 evrov. Drugouvrščeni 
inovator andrej kotnik v letu 2020 
prijavil 6 koristnih predlogov, od teh 
sta bila dva prijavljena s soavtorji. Od 
teh 6 predlogov jih je bilo 5 uspešno 
realiziranih. Za realizirane koristne 
predloge je bila izračunana gospo-
darska korist v višini 116.900 evrov. 

najboljši inovator v letu 2020 je po-
novno danilo rednjak, ki v lanskem 
letu ni prijavil koristnih predlogov. 
Realiziral je en koristni predlog, ki ga 
je v letu 2019 prijavil z devetimi soav-
torji. Za realiziran koristni predlog je 
bila izračunana gospodarska korist v 
višini 568.100 evrov.

že tretje leto zapored pa smo 
podelili tudi nagrade najboljšim 
inovatorjem po izračunu enkratnih 
nagrad. Gre za inovatorje, ki so bili 
uspešni pri realiziranih predlogih, 
za katere ni bilo mogoče izračunati 
gospodarskega prihranka, zato so 
bili za realizirane predloge nagrajeni 
z enkratnimi nagradami. V skupni 
razvrstitvi je tretje mesto zasedel 
Franjo Mazaj, ki je prijavil dva kori-
stna predloga s soavtorji. Oba sta bila 

realizirana in nagrajena z enkratno 
nagrado v višini 1.170 evrov. Dru-
gouvrščeni inovator v tej kategoriji 
damjan Maze je prijavil 9 koristnih 
predlogov, 6 samostojno in 3 s soav-
torjem. Vsi predlogi so bili uspešno 
realizirani. Za realizirane koristne 
predloge je bila izračunana enkratna 
nagrada v višini 1.570 evrov. najboljši 
inovator po sistemu izračuna enkra-
tnih denarnih nagrad v letu 2020 je 
sašo tajnik, ki je ponovil uspeh iz 
lanskega leta in je prijavil 12 kori-
stnih predlogov, 2 samostojno in 10 s 
soavtorji. Vsi predlogi so bili uspešno 
realizirani, zanje pa je bila izračunana 
enkratna nagrada v višini 2.440 evrov.

NAJBOLJŠA 
ORGANIZACIJSKA ENOTA
V kategoriji za najboljšo organizacij-
sko enoto na področju inovativnosti 
za leto 2020 je tretje mesto osvojila 
elektro priprava dela Premogov-
nika velenje, z 12 prevzetimi in 15 
realiziranimi koristnimi predlogi ter 
z 84.800 evri izračunane gospodar-
ske koristi. Drugo mesto je dosegla 
strojna delavnica podjetja Htz s 26 
prevzetimi in 25 realiziranimi kori-
stnimi predlogi, ki so bili nagrajenimi 
z enkratnimi nagradami. najboljša 
organizacijska enota na področju 
inovativnosti za leto 2020 je strojna 
priprava dela Premogovnika velenje 
z 12 prevzetimi koristnimi predlogi, 
12 realiziranimi koristnimi predlogi 
ter s 733.200 evri izračunane gospo-
darske koristi.

Tadeja Jegrišnik

V kulturnem programu je nastopil kvartet Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Nagrado za najboljšo organizacijsko enoto na področju inovativnosti za leto 
2020 je prevzel vodja enote dr. Rolando Koren. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Družba PLP se je kot član Slolesa 
odzvala z donacijo žaganega lesa. Vsi 
sodelujoči donatorji so zbrali pribli-
žno 300 m3 polizdelkov in izdelkov 
v obliki gradbenega žaganega lesa in 
drugih končnih lesenih izdelkov, kar 
zadostuje za prenovo ostrešij na več 
kot 20 stanovanjskih hišah.   
Humanitarni konvoj doniranih 
polizdelkov in izdelkov, naloženih na 
9 polpriklopnikov, je po predaji odpe-
ljal proti mejnemu prehodu Obrežje 
in naprej proti Petrinji. 

Tadeja Jegrišnik

PLP pomagal prizadetemu 
območju Petrinje v okviru 
akcije Slolesa
Humanitarna pomoč potresnemu območju Petrinja, ki so jo v humanitarni akciji zbrali člani in 
nečlani Slovenskega lesnega združenja SLOLES, katerega član je tudi hčerinska družba Premogov-
nika Velenje PLP – lesna industrija, in podjetje Slovenski državni gozdovi s hčerinskim podjetjem 
Snežnik, je bila v sredo, 3. marca 2021, na parkirišču v kompleksu nekdanjega Novolesa v Straži 
pri Novem mestu simbolično predana veleposlaniku Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji Borisu 
Grigiću. V imenu slovenske gozdno-lesne verige sta jo predala minister za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano dr. Jože Podgoršek in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. 

Družba PLP – Lesna industrija je bila ustanovljena leta 1991 in bo 
letos zaznamovala 30 let delovanja. Nastala je iz bivšega lesnega obrata 
TOZD Zunanja dejavnost takratnega Rudnika lignita Velenje z name-
nom, da (še naprej) oskrbuje Premogovnik Velenje z vsemi potrebnimi 
lesnimi izdelki in da del prihodkov ustvari tudi na ostalih trgih. Družba 
je v 100-odstotni lasti Premogovnika Velenje. Prioritetno ga oskrbuje 
z lesnimi izdelki ter tako ustvari okrog 70 odstotkov prodaje. Ostalo 
prodajo realizira pri kupcih na slovenskem in tujem trgu. Zadnja prido-
bitev v letu 2020 je platinasta odličnost AAA in tako se PLP uvršča med 
najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte. Ti certifikati potrjujejo, 
da delajo prave stvari, saj je poslovna odličnost pomemben temelj pri 
doseganju poslovnih rezultatov in ustrezne konkurenčnosti.

foto: Arhiv PLP
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Spoštovani sodelavke in sodelavci,

praznik dela je naša tradicija, je pa obenem tudi 
družabni dogodek, ki nam, delavcem, še vedno 
veliko pomeni. V Sloveniji je največkrat povezan 
s postavljanjem mlaja, kurjenjem kresov in z de-
lavskimi zborovanji, na katerih nosimo rdeče na-
geljne. Pr¬vomajski kresovi in zborovanja delavcev 
imajo globlji pomen. Ponazarjajo delavsko gibanje 
in boj, ki so ga delavci bili v 19. stoletju. Vse to za 
delavske pravice, ki jih uživamo še danes. Leta 1886 
so se delavci 1. maja uprli pretirani izkoriščevalski 
miselnosti in tri leta kasneje so povsod po svetu v 
spomin na ta dan začeli praznovati 1. maj. Praznik, 
ki pomeni nekaj prazničnega, nekaj slovesnega, to 
je praznik dela. Je tudi priložnost, da glasno opozo-
rimo na pravico do svobode dela, poštenega plačila, 
dostojanstva pri delu, varnih in zdravih delovnih 
razmer, enakih možnostih delavcev in delavk … 
Nič nam ni podarjenega. Za delavske pravice, za 
pravice ljudi se moramo vedno znova izpostavljati 
in vedno znova tudi boriti. Vsak, ki dela, mora za 
svoje delo dobiti plačilo, ki njemu in njegovi družini 
zagotavlja dostojno življenje. 

Epidemija nam še vedno onemogoča organizacijo 
tradicionalnega prvomajskega srečanja na Graški 
Gori, ki ga sindikat SPESS organizira skupaj z regij-
sko organizacijo SKEI Velenje in MO Velenje.

Kljub temu vas pozivamo, da si ponosno pripnemo 
rdeč nagelj, pozabimo na vsakodnevne skrbi in pra-
znik dela preživimo v družbi svojih najbližjih. 

Želimo si in verjamemo, da se na Graški Gori vidi-
mo prihodnje leto.

sPess in sPess–sindikat Premogovnika velenje 
ob 1. maju, prazniku dela, izrekata voščilo vsem 
sodelavkam in sodelavcem.

žIvel PrvI Maj, PraznIk dela!
Srečno!

Živel prvi maj, praznik dela!

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Matjaž Osojnik
»Živi in pusti živeti.«
Matjaž Osojnik je predstavnik izkušenejše generacije naših sodelavcev, saj se je kolektivu 
Premogovnika Velenje pridružil pred skoraj četrt stoletja. Po srcu in duši je zaprisežen rudar. 
Bogate izkušnje, ki jih je nabiral tako v jami kot tudi izven nje, mu pridejo še kako prav pri delu 
rudarskega projektanta. S sodelavci se dobro razume, saj je po naravi zelo družaben in rad 
pomaga drugim. Zase pravi, da je pošten, zanesljiv in delaven, včasih pa tudi hitre jeze, a slednje 
skuša odpraviti. Matjaž je tudi velik ljubitelj športa, predvsem teka in kolesarjenja. Kljub vsem 
izzivom in vsakodnevnim obveznostim pa je njegova družina nedvomno tista, ki jo vedno postavi 
na prvo mesto.

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Spominov na otroštvo, seveda, ne 
manjka. Predvsem lepih. Posebnega 
spominka, žal, ne hranim. S starši 
večkrat pregledamo slike in albume, 
ki jih hranita še iz časov mojega otro-
štva, za kar sem jima hvaležen, saj v 
tistih časih fotografiranje in fotografi-
ja nista bila ravno nekaj vsakdanjega.
 kakšen učenec ste bili?
V osnovni šoli z učenjem nisem imel 
težav, prav tako tudi v srednji šoli ne. 

Lahko bi rekel, da sem spadal v zlato 
sredino. Bil sem bolj ‚‘kampanjski‘‘ 
učenec. Ko je bilo treba, sem se nau-
čil. Kasneje sem ob delu tudi doštudi-
ral in postal inženir rudarstva.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
No, takrat je bilo to odvisno pred-
vsem od tega, kateri film je bil v do-
ločenem trenutku najbolj popularen, 
in od lika, ki je v filmu nastopal. Želel 
sem biti policijski detektiv, gasilec, pi-
lot vojaških letal … skratka predvsem 
nekdo, ki se bori proti slabim fantom. 

Nikoli ne bom pozabil smešnih do-
godkov, ko smo še v t. i. starem kinu 
ob Sončnem parku gledali filme o 
Tarzanu in Bruceu Leeju. Po konča-
ni predstavi je bilo na poti domov 
izjemno veliko kričanja in mahanja, 
da nas je bilo veselje gledati. Ko pa se 
je treba za poklic zares odločiti, se vse 
spremeni in se obrne v smer, ki jo za 
nas izbere življenje. Zame je izbralo 
rudarstvo.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Leta 1997 sem se zaposlil kot rudar 
na odkopu, nato sem po dobrih šestih 

foto: Slobodan Mrkonjić
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letih odšel v službo jamomerstva, 
kjer sem opravljal delo odgovornega 
jamomerca za jame Pesje, Škale in 
Preloge jug. Po dobrih desetih letih 
dela v tej službi sem prešel v projekti-
vo, kjer še danes opravljam delo pro-
jektanta za Jamo Pesje. Delo je pestro 
in zanimivo. Predstavlja pa tudi velik 
izziv, ker odkopavamo na čedalje 
manjši površini, zato je umeščanje 
odkopnih plošč in potrebnih pripada-
jočih jamskih objektov čedalje težje, 
saj pogosto prihaja do medsebojnih 
vplivov. 
 kako bi predstavili svoje podjetje v 
nekaj stavkih?
Na podjetje, v katerem sem zaposlen 
že polnih 24 let, sem vsekakor izje-
mno ponosen in v veliki meri se mu 
lahko zahvalim za večino stvari, ki jih 
danes imam. Premogovnik Velenje je 
tehnološko visoko razvito podjetje. 
Njegova osnovna naloga je pridobiva-
nje premoga, s katerim skupaj s TEŠ 
zagotavlja tretjino električne energije 
za vso Slovenijo. Prav žalosti me 
trenutni odnos nekaterih prebivalcev 
Slovenije, medijev in politike do Pre-
mogovnika Velenje, Termoelektrarne 
Šoštanj in ne nazadnje tudi celotne 
Šaleške doline, ki je v preteklosti (in 
še danes) za slovensko energetiko in 
za tehnološki razvoj celotne države 
ogromno prispevala in žrtvovala. Na 
vse nas gledajo, kot na ‚‘ne bodi ga 
treba‘‘. Vse to pa se dogaja zaradi pre-
hitrega vsiljevanja ‚‘zelene‘‘ energije, 
s katero v tem trenutku po mojem 
mnenju niti slučajno ne moremo 
nadomestiti in zagotoviti primernega 
deleža električne energije.
 na kaj pomislite, ko se odpravljate 
na delo?
Čeprav sem že kar nekaj časa zunaj 
jame, se po mojih žilah še zmeraj 
pretaka kri ‚‘jamšeka‘‘, kar pomeni, da 
najprej pomislim na kamerade. Pred-
vsem na to, da se vsi zdravi in brez 
poškodb vrnejo z dela, da ni prišlo 
do katere hujše nesreče, kakršno sem 
v preteklosti doživel tudi sam. Kot 
projektant pa velikokrat pomislim 
tudi na to, če proizvodnja premoga in 
izdelava novih jamskih prog potekata 
v skladu z načrtom in brez težav.
 na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Menim, da se je najprej treba zanesti 
nase in na lastno znanje, potem pa 
vsekakor tudi na sodelavce, brez Matjaževa družina
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katerih ne gre in dela ne bi mogel 
opraviti v celoti. Škoda, da v teh, za 
Premogovnik Velenje težkih časih, 
in pri vseh težavah, ki nas tarejo v 
jami, vse preveč časa namenjamo 
medsebojnemu obtoževanju, namesto 
iskanju rešitev. Prepričan sem, da je v 
slogi moč.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
V prostem času sem športno zelo 
aktiven, saj moje delo v službi zahteva 
ogromno sedenja pred računalni-
kom. Najraje kolesarim in tečem, 
v zadnjem času pa mi je vse bližja 
tudi hoja v hribe. Zelo rad berem 
knjige, ki se jih čez leto nabere kar 
nekaj. Tudi kakšen dober film rad 
pogledam. Sem zelo družaben, zato 
se rad družim s prijatelji in uživam v 
njihovi družbi. Tega nam danes vsem 
zelo primanjkuje.
 kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni?
Na prvem mestu je vsekakor moja 
družina, žena Darja in najina otroka 
Tea in Žiga. Sem bi lahko uvrstil 
tudi odkrite in poštene medčloveške 
odnose, tudi ti mi namreč pomenijo 
zelo veliko.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografijah so žena Darja, hči Tea 
in sin Žiga. 

 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile 
sanje?
Vsekakor v Sloveniji, ki je zelena oaza 
sredi Evrope. Je majhna, ima pa vse, kar 
imajo veliki – morje, gore, ravnino, goz-
dove … Skratka, nič nam ne manjka.
 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?
Z Darjo pogosto hodiva na gledališke 
predstave in razne koncerte. Tudi ka-
kšno rokometno tekmo grem pogledat.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Težko bi ocenil sam sebe, za to bi 

verjetno morali vprašati moje najbližje 
in prijatelje, ki preživijo največ časa z 
menoj. Morda bi lahko rekel, da sem 
pošten, zanesljiv in delaven.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Najbolj me moti to, da me lahko 
vsaka, še tako nepomembna malenkost 
marsikdaj razjezi in me spravi v nepo-
trebno nervozo. To bi si resnično želel 
odpraviti.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
»Živi in pusti živeti.«

Slobodan Mrkonjić

Matjaž je vrsto let opravljal delo odgovornega jamomerca za jame Pesje, Škale in Preloge jug. (foto: Miran Beškovnik)

V prostem času je športno zelo aktiven, najraje kolesari in teka.
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Gasilci s svojimi dosežki 
bogatijo naš prostor

TRETJI POLČAS

Članom Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD PV) napre-
dovanja oz. odlikovanja običajno podelimo na občnem zboru društva, letos jih zaradi ukrepov, 
povezanih s koronavirusom, žal, nismo mogli. Prilagodili smo se razmeram in jih podelili zadnji 
dan marca, saj je prav, da izpostavimo posameznike, ki izstopajo iz povprečja.

Priznanja in napredovanja zaslužnim članom PIGD Premogovnika Velenje (foto: Damjan Jeseničnik)

Za nami je drugačno leto, leto 
sprememb, omejitev in prekrižanih 
načrtov. Marsičemu smo se zaradi 
ukrepov, povezanih z epidemijo, 
morali odreči. Res je, da se v zadnjem 
letu odrekanjem nismo mogli popol-
noma izogniti, a mi raje rečemo, da 
smo se prilagajali. Na zadnji marče-
vski dan smo se izjemoma zbrali v 
učilnici Reševalne postaje ter v skladu 
z veljavnimi ukrepi in upoštevanjem 
navodil NIJZ za vabljene člane in 
članice društva izvedli podelitev 
priznanj, odlikovanj, napredovanj in 
zahval za opravljeno delo v gasilski 
organizaciji.

Bogatimo medsebojno 
zaupanje
Zbrane je najprej nagovoril predse-
dnik PIgd Pv tadej zager: »Mogo-
če nismo najštevilčnejši niti največji 
ali najmočnejši, smo pa tukaj, ko je to 
potrebno. Hvala vsem, ki ste vedno 
pripravljeni priskočiti na pomoč.« 
Nekaj svojih misli je ubesedil tudi po-
veljnik PIgd Pv boris špeh, ki se je 
zahvalil za podporo podjetja, saj brez 
nje ne bi mogli učinkovito delovati: 
»Zahvala velja tudi vsem dejavnim 
članom, ki ste zaslužni za to, da vse 
akcije izpeljemo v ponos društvu.« 

vodja Proizvodnega področja in 
glavni tehnični vodja Ivan Pohorec 
se je prisotnim zahvalil za njihov 
prispevek k zagotavljanju varnosti v 
podjetju: »Zagotovo si vsi želimo, da 
bi bili preventivni ukrepi tako dobri, 
da večjih akcij ne bo potrebnih. Če 
pa bodo, verjamem, da se lahko v 
vsakem trenutku zanesemo na vas.«

Rezultati so sad skupnega 
dela
Postavljanje spomenikov le zmago-
valcu ima lahko zelo škodljive posle-
dice. Zmagovalci smo vsi, vsa ekipa, 
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ki je s trudom in delom dosegla 
rezultate. Najboljše ekipe pa so tiste, 
ki jih sestavljajo čim bolj raznoliki 
posamezniki.
Priznanji Gasilske zveze Šaleške (GZ 
ŠD) doline sta si prislužila Ivan knez, 
priznanje gz šd III. stopnje, in 
Marko brložnik, priznanje gz šd 
II. stopnje.
V svojih vrstah imamo tudi člana, 
prejemnika odlikovanja gasilske 
zveze slovenije II. stopnje, Milorada 
šikmana. Odlikovanje bo predvido-
ma prejel na slovesnosti ob dnevu ga-
silca 4. maja v Domu kulture Velenje, 
če bodo razmere to dopuščale. 
Poveljstvo Gasilske zveze Šaleške 
doline je na naš predlog podelilo 
čine za napredovanja. Marko kvar 
je napredoval v gasilca II. stopnje, 
drago javornik in suvad ljevako-
vić v nižjega gasilskega častnika II. 
stopnje. Naziv gasilski častnik I. 
stopnje sta pridobila roman Hudo-
urnik in Franjo gluk.
značke za dolgoletno delo so prejeli: 
za 30 let robert rotovnik in dušan 
kumek, za 40 let branko špeh in bo-
ris špeh ter za 50 let jože Pogorevc.
Podelili smo tudi značke za delo v 
operativi: za 10 let zdravko Čas, 
za 30 let robert rotovnik, Matjaž 
lihteneker in Marko Frigelj.
Posebno zahvalo smo izrekli članom, 
ki so v minulem letu opravili največ 
prostovoljnih ur v dobro društva. 
V naših vrstah so številčnejši fan-
tje, zato smo čestitali petim najbolj 
dejavnim, odločili pa smo se, da 
bomo letos čestitke izrekli tudi trem 
najbolj dejavnim dekletom. Člani, ki 
so v letu 2020 opravili največ ur v 
dobro društva, so boris špeh, drago 
javornik, Matjaž lihteneker, zdrav-
ko Čas in robert rotovnik, članice 
Metka Marić, lidija jeseničnik in 
jožika založnik.

Ponosni na prehojeno pot
Prihodnje leto bomo obeležili 90 let 
svojega obstoja. Na prehojeno pot 
smo zelo ponosni, načrtov za priho-
dnost pa nam tako ali tako nikoli ne 
sme zmanjkati.
Vemo, da nesreča nikoli ne počiva. 
Tokrat pa raje pravimo, da tudi sreča 
nikoli ne počiva. Če pa bo kdaj ven-
darle zatajila, se lahko ljudje zanesejo 
na nas. Hvala poslovodstvoma Pre-

mogovnika Velenje in družbe HTZ 
za podporo. Hvala vsem tistim, ki 
nam namenijo stisk roke ali pa zgolj 

besedo »hvala«. To je tisto, kar nas 
napolni z novo energijo.

Metka Marić

Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja v Premogovniku 
Velenje (foto: Damjan Jeseničnik)

Tadej Zager, predsednik PIGD PV (foto: Damjan Jeseničnik)

Boris Špeh, poveljnik PIGD PV (foto: Damjan Jeseničnik)
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Premogovniški muzej pridobil 
znaka GREEN & SAFE in WTTC 
Safe Travels
Muzej premogovništva Slovenije se je odzval pobudi Zavoda za turizem Šaleške doline, da svoja 
prizadevanja za odgovorno in trajnostno ravnanje nadgradi z znakom GREEN & SAFE ter globalnim 
znakom WTTC (World Travel & Tourism Council) Safe Travels. Znaka označujeta destinacije, ki skrb-
no upoštevajo priporočila in ukrepe NIJZ, ter sledijo priporočilom komunikacijske platforme GRE-
EN & SAFE. Znak odgovornih potovalnih standardov je v času epidemije koronavirusa pomemben 
kazalnik odgovornega ravnanja.

Muzej premogovništva Slovenije si 
tudi v času negotovosti zaradi pojava 
koronavirusa vseskozi prizadeva za 
odgovorno ravnanje. Varnost je v 
muzeju popolnoma zagotovljena, po-
skrbljeno pa je tudi za visoke higienske 
standarde in protokole. 

Skupna zaveza 
odgovornemu, varnemu in 
zelenemu turizmu
Vsebinsko komunikacijsko platformo 
in znak GREEN & SAFE je oblikovala 
Slovenska turistična organizacija v 
sodelovanju z Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Turistično 
gostinsko zbornico Slovenije ter Na-
cionalnim inštitutom za javno zdravje 
(NIJZ), saj upoštevamo tako trajno-
stne usmeritve kot visoke zdravstvene 
in higienske standarde. Slovenija je 
med prvimi državami na svetu dobila 
potrditev, da so zastavljene smernice  
odgovornega, varnega in trajnostnega 
turizma skladne z usmeritvami Sve-
tovnega potovalnega in turističnega 
sveta (WTTC).

Kljub trenutno zaprtim 
vratom v muzeju ne 
počivajo
Muzej premogovništva bo s 1. majem 
umeščen na zemljevid Alpen Adria 
Journal 2021–2022, ki ga najdete na 
povezavi https://alpen-adria.info/sl/. 
Poleg Slovenije sta na zanimiv način 
predstavljeni še Koroška in Furlanija, 
kar je za obiskovalce pri načrtovanju 
prostega časa še kako dobrodošlo. S 
pomočjo tehnologije Google Maps 
bodo turisti lahko med drugim spo-
znali tudi edinstvenost našega muzeja.

Metka Marić
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V letu 2020 smo v Kmetijski zadrugi 
Šaleška dolina začeli z novo tradicijo, 
s premierno polnitvijo jabolčnega 
brandyja pod imenom ETHOS. Za 
tem imenom se skriva starogrška 
beseda, ki odzvanja karakter, zna-
čaj, duševno stanje, razpoloženje, 
duševno dispozicijo, lahko pa tudi 
sam način življenja. Moč podzemlja 
in tradicijo rudarstva v Šaleški dolini 
tako združujemo v celovito zgodbo o 
jabolčnem brandyju. 

Nova tradicija, ki karakter šaleške 
doline prinaša iz globine v svet
Kar nekaj časa je zorela želja in ideja, da naša kakovostna jabolka, polna okusa, ki dozorevajo na 
sončnih pobočjih posestva Turn ob Škalskem jezeru, povzdignemo še na višjo raven in ustvarimo 
produkt, ki bo »karakterno dobr«.

Vse se je začelo na 
posestvu Turn …
Ob Škalskem jezeru se nahaja naš 
18-hektarski sadovnjak posestva 
Turn. Jabolka so pridelana v čudo-
vitih naravnih danostih, zanje pa sta 
značilna izrazito bogata barva in okus, 
ki ju izkazuje tudi certifikat Izbrana 
kakovost Slovenije. Jabolka so obrana 
na vrhuncu zrelosti ter so nato z našo 
lastno tehnologijo predelana v nepo-
sredni bližini sadovnjakov. Jabolka so 

bila najprej stisnjena v jabolčni sok, 
ki je s postopkom fermentacije postal 
jabolčno vino. Sledil je postopek žga-
njekuhe po tradicionalnem postopku, 
ki je Ethos spremenil v pravo žganje, 
polno arome.

… zorenje 168 metrov 
pod zemljo …
Ethos je potreboval tudi svoj čas, da 
iz zelenega mladinca počasi dozori 
v uglajenega izkušenega gospoda in 
na plano izvabi svoj izjemen prvinski 
okus ter polno jabolčno aromo. K 
čarobni aromi pa pripomorejo tudi 
hrastovi sodi, v katerih Ethos dokonč-
no dozori in postane jabolčni brandy.

… iz globin velenjskega 
premogovnika v svet.
Tako kot so se rudarji skozi zgodovino 
izmenično podajali v rudnik in se iz 
njega polni vtisov in izkušenj vračali 
nazaj v domače okolje, se tudi Ethos 
kot žganje odpravi na pot v globino, ko 
dozori, pa se kot brandy vrne v objem 
zelene Šaleške doline ter zablesti v 
sijaju sonca. Luč sveta je Ethos ugledal 
v letu 2020, sedaj pa v našo ponudbo 
vnaša butično pijačo, ki bo s svojim 
karakterjem navduševala vse priho-
dnje generacije Šaleške doline. 

besedilo: Teja Štrukelj
foto: Vid Jerčič

TRETJI POLČAS
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Napovednik dogodkov Kluba 
upokojencev
OBČNI ZBOR KLUBA UPOKOJENCEV JE PRESTAVLJEN ZA NEDOLOČEN ČAS. IZVEDLI GA 
BOMO OB PRVI PRILOŽNOSTI, KO BO DOVOLJENO ZBIRANJE 15 LJUDI ALI VEČ. 

Tokrat ste prejeli glasilo Rudar vsi 
člani Kluba, ki ste poravnali članarino 
za leto 2020, in novi člani v letu 2021. 
Prihodnjo številko bodo prejeli samo 
člani s poravnano članarino za leto 
2021.
Članarino lahko poravnate tudi  elek-
tronsko na TRR Kluba:
•	 IBAN prejemnika (Kluba upoko-

jencev): SI56 0242 6025 7023 859
•	 Referenca prejemnika: SI00 

xxxxxxxx-yyyyyyyyy
•	 x - matična številka oziroma števil-

ka imetnika kartice (najdete jo na 
članski izkaznici)

•	 y - vaša telefonska številka
Članarina za leto 2021 ostane enaka 
kot v preteklem letu in znaša 8 evrov. 
Nalepko, ki potrjuje plačilo članarine, 
vam bomo poslali po pošti. 
Članarina za upokojence Skupine PV 
z izkaznico za koriščenje ugodnosti 
Športnega društva SPV je 30 evrov, za 
partnerja oz. otroke pa 50 evrov po 
osebi. Plačniki članarine v letu 2020 
prejmejo brezplačno nalepko za leto 
2021. Poravnate samo članarino 8 
evrov.

TRETJI POLČAS

Če boste poravnali članarino za več 
članov skupaj, vas bomo pred knji-
ženjem članarine poklicali na vašo 
telefonsko številko.
Nalepke za tenis lahko naročite na el. 
naslov upokojenci.pv@rlv.si.
Načrtovani vpis sindikalnih apartma-
jev za drugo polovico leta je v sredo, 
26. maja 2021. 
V kolikor bodo epidemiološke 
razmere to dopuščale, bomo organi-
zirali igranje tenisa vsak petek od 9. 
do 11. ure na teniških igriščih Tenis 
društva COTA v Lokah pri Velenju, 
spomladanski izlet, kopanje v enem 
od termalnih kopališč in izlet v Izolo 
(predvidoma v sredo, 7. julija). Na-
črtovani so tudi pohodi pohodniške 
sekcije, in sicer:
•	 11. maja Oplotnica–Črno jezero–

Osankarica 1193 m,
•	 8. junija Golica 1835 m,
•	 13. julija Matizovec–Kofce–Veliki 

vrh 2006 m,
•	 10. avgusta Goli vrh (Jezersko) 

1788 m,
•	 14. septembra Črnivec–Kašna pla-

nina–Lepenatka–Mačji kot 1426 m.

Vse informacije boste prejeli z ob-
vestilom preko SMS-a. Če jih še ne 
prejemate, pošljite IME in PRIIMEK 
na 070 254 006 ali obiščite spletno 
stran www.kupv.webs.com. Kmalu jo 
bomo preselili na www.upokojenci.
pv.rlv.si.
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 mesecu 
(12. maj, 9. junij, 14. julij, 11. avgust, 
8. september) od 8. do 11. ure. Klub 
je v času uradnih ur dosegljiv na te-
lefon 03 8982 140. V nujnih primerih 
pokličite predsednika na 041 782 688.
Prosimo, da upoštevate veljavna 
navodila in priporočila NIJZ za varno 
izvajanje posameznih dejavnosti za 
preprečevanje širjenja virusa. 

ostanIte zdravI.

sreČno!

Upravni odbor  
Kluba upokojencev

zaHvala

Ob boleči izgubi moža, 
očeta in dedija

antona jeroMla
se iskreno zahvaljujemo 
rudarskemu trobilnemu 
kvartetu, praporščakom, 
uniformirancem ter 
Dragu Kolarju za 
sočutne besede slovesa.

žena Marina,  
sin in hčerka z 

družinami

zaHvala

Ob izgubi nenadomestljivega 
očeta in tasta

antona stroPnIka
se zahvaljujeva kolektivu 
Premogovnika Velenje za 
izkazano čast in podporo. Častni 
straži, članom Pihalnega orkestra 
PV, praporščakom in Dragu 
Kolarju se zahvaljujeva za njihov 
prispevek ob pogrebnem slovesu.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi!

sin Aleš z ženo Vesno

zaHvala

Ob boleči izgubi našega dragega 
očeta, dedka, tasta, brata

jožeta dobaja
se iskreno zahvaljujemo kolektivu 
Premogovnika Velenje za vso pomoč 
in izkazano čast s praporščaki in 
častno stražo, govorniku za besede 
slovesa in trobilnemu kvartetu 
Pihalnega orkestra Premogovnik 
Velenje za odigrane skladbe.
Hvala vsem za izrečena sožalja.

družina Dobaj
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Na prvi marčevski ponedeljek nas 
je doletela žalostna vest, da se je za 
vedno poslovil dolgoletni dirigent in 
častni član Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje mag. Ivan Marin.
Glasba izpolnjuje naša najgloblja 
hrepenenja, zato verjamemo, da je 
bila prav glasba tista, ki je mag. Ivana 
Marina zapolnjevala vse do njegovega 
zadnjega izdiha. Bil je eden najvi-
dnejših predstavnikov glasbenega 
ustvarjanja v Sloveniji in ima zasluge 
za razvoj rudarske godbe v Šaleški 
dolini. Glasba in rudarstvo sta bili 
tisti vzporednici v njegovem življenju, 
brez katerih to ne bi bilo prepleteno s 
tolikšno ljubeznijo in strastjo.

V SPOMIN 
mag. Ivanu Marinu (1938–2021)

Mag. Marin je bil človek dialoga, rad 
je imel življenje. Rad je imel naš svet, 
ta trenutek in ta čas, ki nam je edini 
dan, da v njem živimo. Njegov korak 
je zastal, ostali pa so naši spomini na 
vse koncerte, gostovanja in trenutke, 
ki smo jih skupaj preživeli.
»Moj čas življenja je odvisen od 
zunanjih stvari, ni odvisen od mene. 
Od mene pa je odvisno, ali v polno-
sti živim čas, ki mi je namenjen,« je 
zapisal rimski mislec Seneka in ravno 
s temi besedami bi najbolje označili 
mag. Marina, ki je v polnosti preživel 
čas, ki mu je bil odmerjen.
Bil je tkalec vezi. Človeških vezi, 
novih znanstev in novih prijateljstev. 

Človek preudarne besede in moder 
mož, od katerega smo se lahko vsi ve-
liko naučili. Leta 2001 je postal častni 
član slovenskega orgelskega društva 
in dobil nagrado RS za življenjsko 
delo v vzgoji in izobraževanju na po-
dročju glasbenega šolstva. Leta 2002 
ga je velenjska občina zaradi zaslug 
za razvoj glasbe in glasbenega šolstva 
razglasila za svojega častnega občana. 
Bil je tudi prejemnik Zlate plakete 
Javnega sklada RS za življenjsko delo 
na področju glasbenih dejavnosti.
Leta 2004, po več kot štiridesetih letih 
delovanja, se je Ivan Marin uradno 
poslovil od svoje taktirke. Ob pode-
litvi zlate plakete Bojana Adamiča za 
življenjsko delo na področju godbe-
ništva je zadnjič kot dirigent vodil 
»svojo rudarsko godbo«. Čez leto in 
pol se je upokojil, a ostal na glasbe-
nem področju še vedno aktiven. Na 
jubilejnem koncertu, ki so mu ga leta 
2013 kot dolgoletnemu dirigentu in 
častnemu članu ob njegovi 75-letnici 
pripravili godbeniki, pa je ponovno 
zavihtel dirigentsko palico.
Mag. Marin je bil godbenik z dušo in 
s srcem. Njegova izjemna vloga je v 
slovenskem godbeništvu pustila ne-
izbrisne sledi. Za njim ostaja izjemna 
glasbena zapuščina, veliko število 
priznanj in dosežkov. Za neprecen-
ljivi prispevek k njenemu delovanju 
mu je Zveza slovenskih godb podelila 
svoje najvišje priznanje, častni prstan, 
mednarodna godbeniška zveza CISM 
pa častni križ.
S svojo strokovnostjo, talentom, tr-
dim delom in z znanjem, ki ga je s to-
likšno vnemo prenašal na mladi rod 
glasbenikov, si je pridobil spoštovanje 
tako pri mladih kot starejših. Njegova 
glasba bo med nami živela večno.
Mag. Ivan Marin, naj vas skladbe, ki 
smo jih skupaj igrali, spremljajo tudi 
na drugi strani mavrice.

vaši godbeniki in godbenice  
Pihalnega orkestra  

Premogovnika Velenje
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ODPRODAJA TEKSTILA PO IZJEMNIH CENAH!

MAJICE - otroške, 

ženske, moške

otroške

1,00 €
/ kos

AKCIJA traja do razprodaje zalog! Cene vsebujejo 22% DDV.
Info: bostjan.krajnc@rlv.si | 03 898 40 32 | StudioHTZ, Cesta Simona Blatnika 16, 3320 Velenje

JAKNE & FLISI 

moški, ženski

flis
13,00 €

/ kos

VSE
MORA
VEN!

moške, 
ženske

1,30 €
/ kos

jakna
23,00 €

/ kos

PRAZNIMO ZALOGE
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ODPRODAJA TEKSTILA PO IZJEMNIH CENAH!
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ženske, moške

otroške

1,00 €
/ kos

AKCIJA traja do razprodaje zalog! Cene vsebujejo 22% DDV.
Info: bostjan.krajnc@rlv.si | 03 898 40 32 | StudioHTZ, Cesta Simona Blatnika 16, 3320 Velenje
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moški, ženski

flis
13,00 €

/ kos

VSE
MORA
VEN!

moške, 
ženske

1,30 €
/ kos

jakna
23,00 €

/ kos

PRAZNIMO ZALOGE
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Šaleška dolina je pomembna energetska lokacija, kjer je veliko 
tehnološkega znanja in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo,  

kar je velik potencial za nove projekte in nove izzive. 

Premogovnik Velenje je v preteklosti že bil, je in verjamemo,  
da bo tudi v prihodnje gibalo razvoja v Šaleški dolini in širše.

Sodelavkam in sodelavcem v Skupini Premogovnik Velenje, našim 
nekdanjim zaposlenim ter vsem prebivalkam in prebivalcem Šaleške doline 

čestitamo ob dnevu boja proti okupatorju in 1. maju – prazniku dela.

SREČNO!

SKUPAJ NOVIM 
IZZIVOM NAPROTI


