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Morda se letos bolj kot kadarkoli prej 
ustavljamo ob besedah, ki jih vsako 
leto slišimo na naši tradicionalni pri-
reditvi Skok čez kožo, ko komandant 
parade z njimi ob koncu nagovori no-
vince in ti v en glas za njim odzdra-
vijo z našim pozdravom SREČNO! 
Letošnje leto je namreč bolj kot vse 
drugo zaznamovalo iskanje letnice, 
ko bo Premogovnik Velenje prenehal 
z izkopavanjem premoga. 
Rudarstvo ima v Šaleški dolini po-
membno vlogo – za nami je več kot 
146-letna tradicija premogovništva 
in s tem povezana bitka s podzemni-
mi pogoji odkopavanja. Premogov-
nik Velenje, ki deluje na največjem 
slovenskem nahajališču premoga in 
na eni od najdebelejših znanih plasti 
na svetu, tako že skoraj stoletje in pol 
soustvarja podobo tega območja in 
tudi širše regije. 
Družbena odgovornost Premogovni-
ka in njegova vpetost v okolje se ka-
žeta že praktično od samega začetka 
delovanja, saj je že Daniel pl. Lapp 
na Lilijskem griču v Pesju zgradil 
rudarsko stanovanjsko kolonijo in 
bolnišnico. Že v preteklosti smo tako 
sodelovali pri oblikovanju gospodar-
skega in družbenega razvoja, ne na-
zadnje je Velenje nastalo na premogu 
in iz premoga ter z delom rudarskih 
rok. Prav zaradi razvoja premogovni-
štva so bila ustvarjena številna delov-
na mesta, urejena je bila infrastruk-
tura, zgrajena so bila stanovanja, 
rudarji so pomagali pri izgradnji šol 
in zdravstvenega sistema. Po drugi 
strani se je v tem času v precejšnjem 
delu doline, v Škalah, delu Šoštanja, 
Gaberkah, Družmirju, Prelogah, Me-
tlečah, Ravnah in Pesju, ravno zaradi 
premoga življenje povsem ustavilo. 
Številne družine so se morale preseli-
ti, domačije so bile porušene.
Še ne tako dolgo nazaj je bila Šale-
ška dolina zaradi rudarjenja in ener-
getske dejavnosti ekološko uničena, 
ranjena in zaznamovana. Ko smo se 
zavedli, da tako ne bo šlo več naprej, 
smo začeli z načrtnim delom izvajati 
sanacijo okolja, ki je in še vedno po-
teka brez posebnih zakonov in prora-
čunskih sredstev. Vsi okoljski stroški 
so že zajeti v ceni premoga. 
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Zaradi v preteklosti izvedene ekolo-
ške sanacije Šaleška dolina danes ve-
lja za eno od območij z najčistejšim 
zrakom v Sloveniji in ne kaže več 
podobe rudarske pokrajine, ampak 
postaja vedno bolj privlačna tudi za 
turiste in obiskovalce od drugod. 
To lahko opazimo na sprehodih po 
kolesarsko-sprehajalnih stezah ob 
brežinah jezer, ki smo jih uredili, v 
športnih in kulturnih objektih, ki 
jih je Premogovnik Velenje pomagal 
zgraditi, na plaži, ki že nekaj let za-
pored prejema naziv najlepše urejene 
slovenske plaže. Ponosni smo na to, 
da smo Šaleški dolini nekdanjo po-
dobo vsaj delno povrnili z novimi 
vsebinami.
Šaleška dolina je ena najpomemb-
nejših slovenskih energetskih lokacij, 
na kateri je lokalno prebivalstvo že 
vrsto desetletij vajeno živeti v soži-
tju z energetiko. Nahajamo se v tur-
bulentnih časih, ko bi želeli nekateri 
zapreti Premogovnik Velenje čez noč 
(kar niti teoretično ni možno) in to 
ob dejstvu, da druge alternative – ra-
zen precej dražjega uvoza električne 
energije sploh nimamo in je še nekaj 
let ne bomo imeli. 
Prehitro zaustavitev proizvodnje, ki 
ves čas zagotavlja nemoteno in za-
nesljivo oskrbo z domačo električno 
energijo tretjini Slovenije (in tako je 
bilo neprekinjeno tudi v času najhuj-
še pandemije) lahko enačimo s posta-
vljanjem države in vseh njenih prebi-
valcev v močno podrejeni položaj in 

veliko odvisnost od uvoza, ki seveda 
ne bo poceni. Kljub zavedanju, da je 
prehod v ogljično nevtralno družbo 
nujnost, moramo pri tem upoštevati 
vse vidike in ne le okoljskega. 
Ponovno poudarjamo, da Premogov-
nika ne moremo zapreti z danes na 
jutri, ampak po zaključku odkopavanja 
potrebujemo še najmanj petnajst let, da 
ga lahko uspešno saniramo in dokonč-
no zapremo. Šaleška dolina ne more 
ponovno sama nositi vseh bremen, saj 
je v preteklosti ogromno žrtvovala, da 
Slovenija ni trpela električnih mrkov 
oz. redukcij. Prav je, da tudi država 
pristopi k reševanju izzivov, ki so pred 
našo dolino in nas ne pusti samih z 
enostranskimi odločitvami.
Pomembno je, da čim prej na novo 
določimo strategijo Premogovnika in 
pripravimo nabor projektov, ki bodo 
predstavljali prihodnost na energet-
ski lokaciji v Šaleški dolini, ter dolo-
čitev optimalnega scenarija odkopa-
vanja premoga v prihodnje. Ne glede 
na vse pa je treba čim prej sprejeti 
Zakon o postopnem zapiranju Pre-
mogovnika, ki mora zagotoviti ustre-
zne vire financiranja zapiranja, sana-
cije okolja in skrb za socialno varnost 
zaposlenih tako v Premogovniku kot 
v Termoelektrarni Šoštanj, in Zakon 
o prestrukturiranju SAŠA regije. 
Da damo rudarji veliko na tradicijo, 
dokazujejo naši običaji ob godu sv. 
Barbare – naše zavetnice – ter našem 
največjem rudarskem prazniku – 3. 

juliju. V lanskem letu bi, če nam tega 
ne bi preprečila epidemija, obeleži-
li jubilejni, 60. Skok čez kožo, ki ga 
bomo ob upoštevanju vseh veljavnih 
ukrepov in priporočil izvedli v leto-
šnjem letu. 
Izjemna dediščina rudarstva je v času 
opuščanja premoga še toliko bolj 
pomembna, zato si prizadevamo za 
ohranitev Muzeja premogovništva 
Slovenije. Izredno ponosni smo tudi 
na dejstvo, da je letos Ministrstvo 
za kulturo Republike Slovenije Skok 
čez kožo vpisalo v register nesnovne 
kulturne dediščine. Na ta način bo 
spomin na premogovništvo v Šaleški 
dolini živel večno.
Premogovnik Velenje je bil, je in bo 
tudi v prihodnje gibalo razvoja v Ša-
leški dolini, za kar se bomo trudili 
z različnimi razvojno naravnanimi 
programi.
Ponosni smo na prepletanje moderne 
opreme in strokovnih znanj naših za-
poslenih s tradicijo izkopavanja pre-
moga. Stremimo k novim znanjem, 
tehnologijam in programom, ki bodo 
duh rudarstva ponesle tudi v dese-
tletja, ko se bo premogovništvo v tej 
dolini zaključilo.
Spoštovani sodelavke in sodelavci, 
nekdanji zaposleni v družbah Skupi-
ne PV, »ko bo naše delo dokončano 
in pred nami polno svetlih rud, nam 
zamena zato bode dana, venec slave 
venčal bo naš trud.«

Iskrene čestItke ob 3. jUlIjU 
– rUdarskeM PraznIkU!  
PrIjazno vabljenI, da 
skUPaj z naMI PraznUjete 
v soboto, 3. jUlIja, ob 18. 
UrI na MestneM stadIonU v 
velenjU.

SREČNO!

generalni direktor  
Premogovnika Velenje  

dr. Janez Rošer 
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S prenehanjem 
izkopavanja premoga se 
bo slovenska energetska 
samozadostnost z 80- 
znižala na 60-odstotno 
»S prenehanjem izkopavanja premoga 
v Premogovniku Velenje se bo 
slovenska energetska samozadostnost 
z 80-odstotne znižala na približno 

Z DEloM SE VSE DoSEŽE

60-odstotno in naivno je misliti, 
da je proizvodnjo iz TEŠ preprosto 
nadomestiti z alternativnimi 
viri. Ni – saj ti viri ne le da niso 
zadostni, temveč predstavljajo tudi 
tveganje za stabilnost slovenskega 
elektroenergetskega sistema. Izziv, 
kako poskrbeti, da Slovenija po 
zaprtju Premogovnika Velenje ne 
bo še bolj uvozno odvisna, je, poleg 

okoljskega in socialnega, tisti, ki se ga 
moramo lotiti nemudoma. Slovenija 
ne sme postati uvozno odvisna, hkrati 
se pa nihče od zaposlenih v naši 
termodiviziji ne sme bati za svojo 
prihodnost,« je v uvodnem nagovoru 
opozoril dr. viktor vračar, generalni 
direktor Holdinga slovenske elek-
trarne in termoelektrarne šoštanj 
(teš). 

Posvet v Državnem svetu: 
izklop TEŠ-a bi prinesel veliko 
uvozno odvisnost Slovenije, s 
tem pa izjemno povišanje cen 
»Daleč od oči, daleč od srca. Regije, ki so daleč od Ljubljane, so pogosto pozabljene,« je dr. Janez 
Rošer, generalni direktor Premogovnika Velenje, skrb za regijo izrazil na posvetu o pogojih, ki 
morajo biti izpolnjeni, da bomo dobili dober Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Vele-
nje, ki je v Državnem svetu potekal 7. maja letos. Da je lahko prezgodnje zapiranje premogovnika 
problematično, je opozoril tudi državni svetnik Franjo Naraločnik. Posvet je na pobudo Holdinga 
Slovenske elektrarne organiziral Državni svet Republike Slovenije.

»Potrebno se je zavedati, da je pri razpravi o prenehanju odkopavanja premoga potrebno upoštevati tudi tehnične para-
metre premogovnika, koncept odkopavanja, ki omogoča optimalni izplen obstoječega nahajališča lignita po tehnični in 
ekonomski plati, s tem se zmanjša obseg jame in likvidacij jamskih objektov, ter sanacijo površja«, je v uvodnem nagovoru 
dejal generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez rošer. (foto: HSE)
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Premogovnik je tanker 
in ne majhen čoln, s 
katerim lahko enostavno 
manevriramo med čermi
Uvodni nagovor na posvetu je pri-
padel tudi generalnemu direktorju 
Premogovnika velenje dr. janezu 
rošerju: »Potrebno se je zavedati, da 
je pri razpravi o prenehanju odkopa-
vanja premoga potrebno upoštevati 
tudi tehnične parametre premogovni-
ka, koncept odkopavanja, ki omogoča 
optimalni izplen obstoječega nahaja-
lišča lignita po tehnični in ekonomski 
plati, s tem se zmanjša obseg jame 
in likvidacij jamskih objektov, ter 
sanacijo površja. 
Dodal je, da je še pred nekaj leti 
veljalo, da bomo premog pridobivali 
do leta 2054, danes se pogovarjamo o 
popolnoma drugih letnicah. »Premo-
govnik je tanker in ne majhen čoln, s 
katerim lahko enostavno manevrira-
mo med čermi.« Za predstavo: danes 
je v Premogovniku aktivnih jamskih 
prog v dolžini dobrih 50 km, letno iz-
delamo približno šest km novih prog, 
prav toliko pa jih likvidiramo. »Proge, 
izdelane letos, so osnova za proi-

zvodnjo v prihodnjih letih. Bistveno 
je, da razpolagamo z dolgoročnimi 
usmeritvami, z dinamiko odkopa, 
torej s potrebnimi količinami premo-
ga po letih. Le tako lahko primerno 
optimiziramo in racionaliziramo 
procese in resurse. Dokler bo namreč 
obratovala proizvodnja, podjetje po-
trebuje ustrezne, kvalificirane kadre. 
Verjetno pa je razumljivo, da glede na 
vso negativno konotacijo v medijih ni 
interesa za vpise v rudarsko šolo.«

aleksander Mervar: 
izjave, da je možno hipno 
nadomestiti energijo iz 
TEŠ in NEK, so lažne
Lignit iz Premogovnika Velenje 
je osnovno gorivo za šesti blok 
TEŠ, na kar je opozoril tudi član 
poslovodstva Holdinga slovenske 
elektrarne mag. Marko štrigl: 
»Premogovnik Velenje je eden 
največjih slovenskih delodajalcev, 

Posveta, ki ga je na pobudo Holdinga Slovenske elektrarne organiziral Državni svet republike Slovenije, so se udeležili pred-
sednik Državnega sveta alojz Kovšca, minister za okolje in prostor mag. andrej Vizjak, državni sekretar z ministrstva za 
infrastrukturo Blaž Košorok, državni svetnik in župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, (takrat še) predsednik gospo-
darske zbornice Slovenije Boštjan gorjup, direktor družbe ElES aleksander Mervar, generalni direktor Holdinga Slovenske 
elektrarne in Termoelektrarne Šoštanj dr. Viktor Vračar, član poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne mag. Marko Štrigl, 
generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez rošer in direktor Premogovnika Velenje aleš logar. (foto: HSE)

Direktor Premogovnika Velenje aleš logar je izpostavil, da je Šaleška dolina že 
več kot 146 let pomembna energetska lokacija, na kateri je lokalno prebivalstvo 
vajeno živeti v sožitju z energetiko, obenem pa imamo tukaj za tovrstno dejav-
nost tudi vsa potrebna soglasja. (foto: Tadeja Jegrišnik)
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zagotovo pa največji v Šaleški 
dolini. Je podjetje, ki »napaja« 
Termoelektrarno Šoštanj in je zato 
posredno zaslužna za proizvodnjo 
kar tretjine vse slovenske 
električne energije.« da je »blok 6 
nepogrešljiv, v prestrukturiranje 
pa je nujno kreniti premišljeno in 
pravično, obenem pa prehod ne sme 
ogrožati ciljev varne in zanesljive 
oskrbe z električno energijo,« je 
ocenil minister za okolje in prostor 
mag. andrej vizjak. 
blaž košorok, državni sekretar z 
ministrstva za infrastrukturo, pa je 
dejal, da bi izklop bloka šest pomenil 
izgubo kar tretjine slovenske proi-
zvodnje električne energije. Na veliko 
rast potrebe po električni energiji je 
opozoril tudi direktor družbe eles 
aleksander Mervar, ki ocenjuje 
izjave, da je možno hipno nadomesti-
ti energijo iz TEŠ in NEK, za laž. Tak 
izklop bi prinesel veliko uvozno od-
visnost Slovenije, to pa tudi izjemno 
višanje cen električne energije.

V Šaleški dolini se skriva 
veliko tehnološkega 
znanja, kar moramo 
vsestransko izkoristiti 
Gostitelj posveta, predsednik držav-
nega sveta alojz kovšca, je izrazil 
skrb za lokalno okolje: »Kako bo 
zapiranje Premogovnika Velenje vpli-
valo na gospodarsko podobo regije, 
o tem imamo še vedno različne po-
glede. Zagotovo pa lahko rečemo, da 
je bil njegov vpliv na lokalno okolje 
in njegove prebivalce v vsej zgodo-
vini izjemno močan. Pravzaprav sta 
njegov vpliv in moč vtisnjena v samo 
identiteto regije kot premogovniške 
regije, zato moramo, zlasti iz izkušenj 
podobnih preteklih praks, biti tokrat 
previdnejši, modrejši in predvsem 
dolgoročnejši. V Šaleški dolini se 
skriva veliko tehnološkega znanja, 
odličnih in zelo iskanih kadrov, zato 
je naša dolžnost, da to bogastvo 
optimalno in vsestransko izkoristi-
mo. Zapiranje rudnika se ne zgodi 
čez noč, a čas je dragocen zaveznik, 
če vemo, kam gremo, in če to pot 
osmislimo skupaj.« Bolečo izkušnjo 
iz Zasavja, kjer so pred leti zapirali 
Rudnik Trbovlje Hrastnik, je predsta-
vil državni svetnik in župan občine 
zagorje ob savi Matjaž švagan.

»Slovenija ne sme postati uvozno odvisna, hkrati se pa nihče od zaposlenih v naši 
termodiviziji ne sme bati za svojo prihodnost,« je v uvodnem nagovoru opozoril 
dr. Viktor Vračar, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne in Termoelek-
trarne Šoštanj. (foto: HSE)

Mag. Marko Štrigl, član poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne, je prisotne 
opozoril, da je lignit iz Premogovnika Velenje osnovno gorivo za šesti blok TEŠ. 
(foto: HSE)

Ministrstvo za infrastrukturo je po enomesečni javni obravnavi 
nacionalne strategije za izstop iz premoga, med katero smo lahko 
zainteresirani deležniki, med njimi tudi Premogovnik velenje in 
naš lastnik Holding slovenske elektrarne, posredovali svoje pripom-
be na osnutek, na Ministrstvo za okolje in prostor, ki odloča o tem, 
poslalo predlog za prenehanje odkopavanje premoga leta 2033. ne 
glede na to, katera letnica za prenehanje rabe premoga bo sprejeta, 
se moramo zavedati, da Premogovnik velenje potrebuje minimalno 
15 let, da lahko uspešno sanira in zapre premogovnik.
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Ob tem je direktor Premogovnika 
velenje aleš logar povedal, da je 
Šaleška dolina že več kot 146 let 
pomembna energetska lokacija, na 
kateri je lokalno prebivalstvo vajeno 
živeti v sožitju z energetiko, obenem 
pa imamo tukaj za tovrstno dejavnost 
tudi vsa potrebna soglasja. »Takšnih 
lokacij v bližnji in daljni prihodnosti 
ne bo možno več pridobiti. TEŠ 6 z 
domačim lignitom bi morali obrav-
navati in izkoristiti kot strateško 
podporo prizadevanjem Slovenije za 
postopen prehod v brezogljično druž-
bo, ne pa kot njegovo oviro.«
Dodal je še, da pri zapiranju premo-
govnika ni ključna letnica zaprtja, 
ampak mora za optimizacijo procesa 
izkopavanja, za uspešno nadome-
stitev energetskega vira in v korist 
lokalne skupnosti ter vseh zaposlenih 
v Premogovniku Velenje in Termo-
elektrarni Šoštanj zakonodajalec z 
vsemi ključnimi deležniki uskladiti, 
kateri postopki morajo biti izvedeni 
do leta, ko lahko govorimo o zaprtju 
premogovnika in prenehanju rabe 
premoga v TEŠ, vse skupaj pa mora 
biti skladno z načeli pravičnega 
prehoda. 
»Slovenija je zavezana doseči ogljično 
nevtralnost in prenehati uporabljati 
premog za proizvodnjo električne 
energije do leta 2050, mi pa imamo 
možnost, da postavimo pravično 
letnico med letoma 2021 in 2050. 
Skrbi me, ker v osnutku Strategije 
prevladuje predvsem t. i. »zeleni« 
vidik, ne pa tudi tehnični, socialni in 
gospodarski.« 

Tadeja Jegrišnik
vir: SZJ HSE

dr. Janez rošer,  
generalni direktor Premogovnika Velenje: 
Znanja je v Premogovniku Velenje ogromno, to znanje se je akumuli-
ralo skozi desetletja sistematičnega in strokovnega dela. Ravno znanje 
in izkušnje zaposlenih so botrovali razvoju lastne Velenjske odkopne 
metode, znanje in izkušnje pa so bili tudi ključna prednost podje-
tja, zaradi katerih so doseženi izjemni rezultati v premogovništvu v 
svetovnem merilu. In to znanje ni omejeno samo na Premogovnik 
Velenje ali premogovništvo. Je znanje, ki je iskano na številnih podro-
čjih, kot so predorogradnja, geotehnika, strojništvo, elektrotehnika, 
IT-tehnologije. Neodgovorno z naše strani bi bilo, če bi dovolili, da 
ta znanja in izkušnje izginejo. Verjamem, da bodo ob zaključevanju 
odkopavanja premoga zaposleni s temi znanji preko prekvalifikacij 
pomemben člen novih uspešnih zgodb.
Zavedamo se, da smo pred izjemno težko in odgovorno nalogo. 
Pomembno je, da se redefinira strategija Premogovnika Velenje in pri-
pravi nabor projektov, ki bodo predstavljali prihodnost na energetski 
lokaciji v Šaleški dolini. Po drugi strani pa se morajo takoj po sprejeti 
letnici zapiranja ponovno pregledati in definirati najučinkovitejši 
scenariji odkopavanja premoga. Ne glede na povedano pa je treba čim 
prej pripraviti Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, 
ki mora zagotoviti ustrezne vire financiranja zapiranja, sanacije okolja 
in skrb za socialno varnost zaposlenih v PV in TEŠ in Zakon o pre-
strukturiranju SAŠA regije.

aleš logar, 
direktor Premogovnika Velenje: 
Evropska unija je, kot tudi vse njene članice, že sedaj energetsko 
odvisna od uvoza energije. Podobno razmere veljajo tudi za Sloveni-
jo. Evropske države, ki so se v zadnjem obdobju odločile za izhod iz 
premoga, imajo večinoma že pripravljene nadomestne scenarije, kako 
bodo pokrivale manko doma proizvedene energije. Slovenija takšne-
ga scenarija nima niti na papirju, kaj šele v nekih realnih alternativ-
nih projektih. 
V primerjavi z drugimi članicami EU Slovenija na področju elektro-
energetike in okolja še zdaleč ni najbolj problematična. Prej naspro-
tno. Glede na naravne danosti ima dobro uravnoteženo strukturo za 
proizvodnjo električne energije (jedrska, OVE in termo-). Če bi v ta 
proizvodni portfelj lahko uvrstila še nekaj zemeljskega plina, bi bila 
struktura še boljša. Ni razloga, da bi Slovenija nespametno in kritično 
sledila odločitvam drugih držav, ki so hkrati z več vidikov tudi nepri-
merljive z nami.
V Strategiji ni nikjer izpostavljeno, kaj zapiranje PV in TEŠ pomeni 
z vidika nacionalne energetike, izpolnjevanja zavez po Nacionalni 
energetski podnebni načrt (NEPN) ter dejstva, da po letu 2043 lahko 
ostanemo brez več kot 60 % lastne proizvodnje električne energije 
(TEŠ in JEK). Takšna situacija bi bila v nasprotju s cilji, zapisanimi v 
NEPN, kar pa Strategija mora upoštevati. Nimamo odgovora, kako 
bomo nadomeščali izpad proizvodnje električne energije od leta 2033 
dalje ter kako bomo uresničevali cilje samozadostnosti v višini 75 od-
stotkov, kakor je zapisano v NEPN-u. Neobičajno je, da bomo najprej 
zaustavili proizvodnjo vsaj tretjine, v Sloveniji proizvedene električ-
ne energije, in bomo šele nato ažurirali ključne dokumente, kot sta 
NEPN in Energetski koncept Slovenije.Premogovnik Velenje je skupaj s 

Termoelektrarno Šoštanj pomembna 
energetska lokacija. (foto: Borut Justin)
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Tudi v času epidemije 
številna usklajevanja in 
koordinacije
Vsi štirje projekti so potekali v več 
fazah, s številnimi koordinacijami 
projektne skupine. Nekaj koordina-
cijskih sestankov je potekalo tudi v 
Premogovniku Velenje, zadnje leto pa 
so ti zaradi epidemije koronavirusa 
večinoma potekali virtualno. »Pre-
mogovnik Velenje je pri projektih 
večinoma sodeloval z raziskovalno-
-razvojnim delom, ki ga opravljajo 

Premogovnik Velenje je v zadnjih treh letih kot partner vnovič sodeloval v mednarodnih razisko-
valno-razvojnih projektih, ki so bili prijavljeni v Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS) v 
Bruslju. Štirje projekti, v katerih smo tokrat sodelovali, so METHENERGY PLUS, ROCD, INDIRES in 
INESI. Vse omenjene projekte smo skupaj s partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije, Ukrajine, 
Španije, Švedske, Češke in Grčije začeli izvajati že julija 2017, konec lanskega leta pa so bili ura-
dno zaključeni. Poleg neprecenljive dodane vrednosti, ki smo jo dobili skozi številne študije in raz-
iskave, izmenjavo znanj, izkušnje, idejne, projektne in sistemske rešitve, je Premogovnik Velenje 
za udeležbo pri projektih prejel tudi sofinancirana sredstva v višini približno 700.000 EUR.

Zaključeni še štirje mednarodni 
projekti, v katerih je sodeloval 
Premogovnik Velenje

naši strokovnjaki in zaposleni. V 
projekte smo primarno vključevali 
material in opremo, ki ju potrebuje-
mo pri našem vsakdanjem delu,« je 
povedal generalni direktor Premo-
govnika velenje dr. janez rošer in 
dodal, da ga veseli, da Premogovnik 
Velenje pri partnerjih uživa ugled 
modernega in visoko usposobljenega 
premogovnika, predvsem pa tudi 
dobrega partnerja, »kar smo doka-
zali že velikokrat, ne nazadnje tudi s 
kakovostnim delom pri že izvedenih 
mednarodnih projektih, kot so CO-

GASOUT, LOWCARB, OPTI-MINE, 
M-SMARTGRID, GHG2E, TOPS, 
MAPROC.« 

ProJEKT METHENErgY 
PlUS (Zajem metana 
iz jamskega zraka s 
pomočjo nanomembran 
oziroma katalizatorjev)
Partnerji pri projektu so bili razisko-
valne inštitucije, univerze in premo-
govniki iz Španije, Združenega kra-
ljestva, Grčije, Češke, Poljske, Švedske 

Sestanek projektne skupine iNESi v Premogovniku Velenje
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in Slovenije. Projekt je zajemal razvoj 
različnih tehnologij za zajem oz. 
izkoriščanje emisij metana iz jam-
skega zraka s pomočjo katalizatorjev. 
Delo je potekalo preko več povezanih 
delovnih paketov, ki so med drugim 
vsebovali preučitev in optimizacijo 
sistemov zračenja v povezavi z emisi-
jami metana, razvoj procesov in sis-
temov za koncentriranje metana ter 
preučitev primernih katalizatorjev in 
reaktorjev, ki delujejo na energetskem 
in kemičnem principu. Za štiri pre-
mogovne bazene, obravnavane v tem 
projektu, so bili ugotovljeni geološki 
in hidrogeološki dejavniki, ki vplivajo 
na napovedovanje emisij metana iz 
aktivnih in zapuščenih premogovni-
kov. Za napovedovanje emisij metana 
med zapiranjem premogovnikov je 
bil razvit in uporabljen hidrogeološki 
model. Pripravljene in preizkušene so 
bile različne vrste katalizatorjev oz. 
adsorbentov z vidika njihove primer-
nosti glede na koncentracije metana 
ter ostalih dejavnikov. V tem sklopu 
je bilo analiziranih in testiranih več 
vrst materialov, vključujoč nanomate-
riale, ki bi bili primerni za membrane 
katalizatorjev. Zadnji del projekta 
je bil posvečen integraciji različnih 
pristopov. Narejen je bil metodološki 
vodnik za analizo naložb energet-
ske ali kemične uporabe metana. 
Obravnavane so bile različne nadgra-
dnje uporabe tehnologij in strategija 
uporabe le-teh.

ProJEKT roCD (Premogov 
prah – preventiva in 
kurativa)
Projekt je združeval multidisciplinar-
no ekipo iz desetih institucij iz petih 
evropskih držav: Velike Britanije, 
Poljske, Nemčije in Španije ter je 
obravnaval problematiko premogove-
ga prahu v premogovnikih. Projekt se 
je izvajal preko petih integriranih de-
lovnih paketov, pri čemur je bil glavni 
cilj projekta razvijanje novih naprav 
za merjenje in zmanjševanje koncen-
tracij prahu. Predvsem je bil namen 
razviti in vpeljati ustrezne ukrepe, ki 
v čim večji meri zmanjšujejo zapra-
šenost ozračja in izpostavljenost 
delavcev v premogovnikih. Pregledali 
smo stanje v EU premogovnikih in 
analizirali nevarnosti premogove-
ga prahu. Izvedli smo vzorčenje in 
razvoj optičnega merilnega real-time 

inštrumenta za koncentracije prahu 
(in-situ testi, analize), analizo in 
simulacije/modeliranje usedanja pre-
mogovega prahu z zaščitnimi ukrepi, 
avtomatizacijo odpraševanja glede 
na fazo delovnega procesa, analizo 
in testiranje zaščitne opreme, izdelali 
pa smo tudi e-aplikacije za učenje in 
trening rudarjev.

ProJEKT iNDirES 
(Jamsko reševanje – 
razvoj tehnologij in 
zagotavljanje informacij)
Projekt, pri katerem smo sodelova-
li z uglednimi partnerji iz Poljske, 
Velike Britanije, Nemčije in Španije, 
je obravnaval področje informacijske 
podpore v primeru izrednih dogod-
kov, saj je zagotavljanje čim višjih 
standardov varnosti in zdravja pri 
delu naša stalnica. Cilj projekta je 
bil raziskovanje in razvoj opreme, ki 
bo omogočala zbiranje in izmenja-
vo informacij v primeru morebitne 
nesreče, saj je eden glavnih izzivov pri 
tem čim hitrejši in učinkovit odziv. V 
okviru projekta INDIRES so potekale 
aktivnosti za izdelavo aplikativnih 
rešitev in opreme, ki se bodo upora-
bljala za določitev ustreznih ukrepov 
in reševanje v primeru izrednih 
dogodkov v premogovnikih. Rezultati 
projekta so tako izdelava ustreznih 
senzorjev in merilnikov odpornih na 
vplive v izrednih razmerah, eksper-
tnih sistemov za pomoč pri določanju 
potrebnih ukrepov ter razvoj opreme 
in naprav, ki se bodo uporabljale v 
izrednih razmerah (komunikacijski 

sistemi, avtonomna vozila, letalnik, 
podporni elementi iz kompozitnih 
materialov …).

ProJEKT iNESi (razvoj 
ekspertnega sistema Nor 
in sistem optimizacije 
logistike)
Tudi pri tem projektu smo sodelo-
vali s partnerji iz Poljske, Nemčije in 
Ukrajine. Namen in cilji projekta so 
bili povečanje učinkovitost in varno-
sti evropske premogovne industrije, 
kar je vključevalo povečanje hitrosti 
in varnosti pomožnih podzemnih 
transportnih sistemov; razvoj in 
preizkušanje transportnih sistemov, 
prilagojenih povečanju hitrosti; 
razvoj sistema za nadzor parametrov 
oprijema transportnih sredstev; iz-
delavo nizkoenergetskih sistemov za 
prezračevanje podzemnih objektov; 
razvoj popolnoma avtomatiziranega 
sistema za ugotavljanje prisotnosti 
ljudi na podzemnih transporterjih 
ter razvoj optimizacije procesa za 
sledenje ljudem in opremi. V sklopu 
izvajanja projekta smo partnerjem 
nudili podporo pri izvedbi testiranj 
v realnem okolju za pozicioniranje 
in sledenje ljudem in opremi ter 
testiranje sistema za optimizacijo in 
nadzor nad prezračevanjem podze-
mnih objektov. V največji meri smo 
sodelovali pri razvoju in testiranju 
ekspertnega sistema načrta obrambe 
in reševanja ter pri razvoju in vpeljavi 
sistema optimizacije logistike.

Slobodan Mrkonjić

Projekt roCD v praksi – močenje na viru generiranja prahu pri procesu točenja 
premoga iz nadkopnega dela. (foto: robert lah)
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V skladu s Pariškim sporazumom, ki skoraj 200 držav zavezuje k omejevanju podnebnih spre-
memb, je Evropska komisija leta 2018 predlagala dolgoročni cilj podnebno nevtralne Evrope do 
leta 2050. Cilj podnebne nevtralnosti EU je decembra 2019 potrdil Evropski svet, nova Evropska 
komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen pa si je ob začetku mandata 2019–2024 za prvo 
politično prioriteto določila Evropski podnebni dogovor, ki predlaga tudi okrepitev ambicioznosti 
obstoječega podnebnega cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (v nadaljevanju: TGP) do leta 
2030 za vsaj 55 odstotkov glede na raven iz leta 1990. 

lesno predelovalni center 
Velenje kot eden od projektov 
Sklada za pravičen prehod

Pravični prehod si prizadeva za 
pravičen in vključujoč prehod na 
podnebno nevtralnost, z minimalnim 
vplivom na zaposlene in skupnosti 
v najbolj prizadetih regijah. Zahteva 
uravnotežen pristop k regionalnemu 
razvoju in k obravnavanju različnih 
izzivov in priložnosti na strateški 
ravni, ob hkratnem upoštevanju med-
sebojnih vplivov vseh akterjev, politik 
in ukrepov. 

Sklad za pravični prehod bo ključno 
orodje za podporo območjem, ki jih 
bo prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj prizadel, in za preprečeva-
nje regionalnih razlik. Vzpostavitev 
Sklada je ključnega pomena za regije, 
ki so močno odvisne od fosilnih goriv 
ter od energetsko intenzivne indu-
strije. Sklad bo v okviru naslavljanja 
socialnih in gospodarskih posledic 
prehoda na podnebno nevtralnost 

Unije do leta 2050 predvidoma pod-
piral ukrepe diverzifikacije in mo-
dernizacije lokalnega gospodarstva 
ter ukrepe za zmanjšanje negativnih 
učinkov na zaposlovanje.
Izvajalec projekta »Priprava 
nacionalne strategije in akcijskih 
načrtov za izstop iz premoga v 
slovenskih premogovnih regijah« 
Deloitte je v mesecu oktobru 2020 
začel s pripravo predlogov Območnih 
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načrtov za pravični prehod za SAŠA 
regijo in Zasavje. Načrta bosta veljala 
za obdobje 2021–2030 in bosta slo-
nela na Strategiji. Iz širokega nabora 
projektnih idej bosta izpostavila tista 
področja financiranja, ki bodo v na-
daljnji fazi prioritizacije in dodatnega 
usklajevanja z deležniki prepoznana 
kot najpomembnejša in najustreznej-
ša za financiranje v okviru Mehaniz-
ma za pravični prehod. Rok za oddajo 
projektnih idej je bil lanski november. 
Skupina HSE je prijavila petnajst 
projektov. 

lesno predelovalni center 
Velenje
Skupina Premogovnik Velenje je 
aktivno sodelovala pri pripravi tako 
Strategije kot akcijskih načrtov že od 
začetka. Prav tako smo sodelovali pri 
prijavi več projektnih idej. Eden od 
projektov je tudi lesno predelovalni 
center velenje, katerega nosilec je 
PLP Lesna industrija.  
Lesna industrija je bila prepoznana 
kot razvojni potencial tako v Strate-
giji kakor tudi v razvojnih območnih 
načrtih. Dejavnost predelave lesa se 
je skozi celotno obdobje pridobivanja 
premoga v Šaleški dolini razvijala sku-
paj z razvojem Premogovnika Velenje. 
Zdajšnja odvisnost družbe PLP od 
realizacije žaganega lesa za Premogov-
nik Velenje je med 70 in 75 odstotki. 
Cilja projektne ideje sta nadgradnja 
in razširitev obstoječih proizvodnih 
programov s programi višje stopnje 
predelave lesa (tudi z višjo dodano 
vrednostjo), ki bo omogočala dosega-
nje ustrezne konkurenčnosti na trgu, 

postopno zmanjševanje odvisnosti od 
Premogovnika Velenje, rast prodaje 
in ustrezno donosnost ter po zaključ-
ku odkopavanja premoga nemoteno 
in ustrezno poslovanje. Realizacija 
projekta bo pozitivno vplivala na so-
delovanje in poslovanje MSP v lesni in 
pohištveni industriji v regiji in širše.
Poleg nadgradnje in razširitve proi-
zvodnih programov je vizija projek-
ta zastavljena še na štirih ključnih 
segmentih: biomasa se uporabi za 
potrebe sušenja lesnih proizvodov, kar 
omogoča višjo stopno lesne predelave; 
koriščenje toplotne energije v okviru 
Skupine Premogovnik Velenje (del 
toplote za ogrevanje in toplo vodo); 
zniževanje lesnih odpadkov in pri so-
delovanju s Termoelektrarno Šoštanj 
(TEŠ) vključitev lesne biomase kot 
energenta pri proizvodnji električne 
energije in toplote daljinskega ogreva-
nja, s čimer se že od leta 2022 posto-
poma zmanjšuje odvisnost od premo-
ga in s tem vpliva na dekarbonizacijo 
Šaleške doline. Postopno povečevanje 
proizvodnje lesne biomase na lokaciji 
PLP in vključevanje lesne biomase 
kot energenta v TEŠ ima izredno velik 
potencial tako z vidika rasti kot in s 
povečevanjem razogličenja.

Projekt je razdeljen v tri 
faze
Prva faza projekta posodobitev linije 
čeljenja in robljenja z najsodobnejšo 
tehnologijo avtomatizirane proizvo-
dnje je že v teku in se bo predvidoma 
zaključila še v letošnjem letu. Finanč-
na vrednost prve faze znaša pol mi-
lijona evrov. druga faza predvideva 
postavitev sodobne naprave (sistema 
PTE) za proizvodnjo toplotne energije 
na lesno biomaso za potrebe sušenja 
lesa in kot pilotne rešitve zagotavljanja 
potreb po toplotni energiji (lastna 

oskrba in širše delna oskrba Skupine 
Premogovnik Velenje – ogrevanje 
in topla voda). V tej fazi bi podjetje 
postavilo nove sušilnice ustreznih 
kapacitet, nove zalogovnike za lesno 
biomaso. Posodobila bi se tehnologija 
za sortiranje lesa ter uredilo ustrezne 
skladiščne prostore za proizvode. 
Proizvodnja lesne biomase bi potekala 
iz dela lesne embalaže Skupine PV, s 
čimer bi posledično zniževala količino 
odpadkov v Skupini. Investicija bi 
znašala 1,5 milijona evrov, zaključek 
druge faze pa je predviden v letu 2023. 
V tretji fazi načrtujemo povečanje ka-
pacitete naprav (sistema PTE) za pro-
izvodnjo toplotne energije na lesno 
biomaso za potrebe sušenja lesa in po-
treb po toplotni energiji za razširitev 
oskrbe Skupine Premogovnik Velenje 
– ogrevanje in topla voda. Načrtujemo 
razširitev prostorov za skladiščenje 
in optimalno pripravo lesne biomase, 
posodobitev linije žaganja iglavcev in 
sortiranja izdelkov z najsodobnejšo 
tehnologijo, posodobitev silosa za fino 
frakcijo lesne biomase ter vključitev 
odpadnega lesa v postopke delne po-
novne uporabe in v proizvodnjo lesne 
biomase. Poleg naštetega načrtujemo 
tudi proizvodnjo večjega dela lesne 
biomase kot energenta za potrebe 
TEŠ (delno nadomeščanja premoga 
z obnovljivimi viri) in posodobitev 
lupilno-krojilne linije in prostorov za 
skladiščenje hlodovine. Tretja faza bi 
bila predvidoma zaključena leta 2027 
in je finančno ovrednotena na 4,5 
milijona evrov.

dr. Jerneja Sedlar

Projekt bo imel pozitiven vpliv 
na lesno verigo tako na regio-
nalni državni ravni kot tudi na 
evropski, saj vključuje doba-
vitelje iz SAŠA regije, Zasavja, 
celotne države kot tudi iz držav 
bivše Jugoslavije ter sosednjih 
držav. Projekt predvideva do 
10 novih delovnih mest. Podje-
tje bo določen del zaposlenih 
pridobilo s prezaposlitvijo 
zaposlenih v družbi PLP, kar 
naslavlja prekvalifikacijo v 
nove programe. Ostali del 
novozaposlenih pa bo podjetje 
poiskalo na trgu dela. 

Načrtujemo, da bi s strani 
Sklada za pravičen prehod za 
potrebe projekta Lesno prede-
lovalni center Velenje pridobili 
sredstva v višini 3,25 milijona 
evrov, ostalo pa bi predstavljal 
dolžniški kapital v višini 1,3 
milijona evrov, lastna sredstva 
v višini 450.000 evrov ter dru-
ga nepovratna sredstva v višini 
milijona in pol evrov. 
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Cilj vsakoletne presoje je ugotavljanje 
izpolnjevanja zahtev zadevnih stan-
dardov in ugotovitev izpolnjevanja 
zahtev Certifikacijskega pravilnika za 
navedene sisteme vodenja. Obenem 
so s presojo preverjali tudi ukrepe, 
sprejete po predhodni presoji, in 
prepoznavali možnosti za izboljšave 
sistemov vodenja.
generalni direktor Premogov-
nika velenje dr. janez rošer se je 

Po uspešni notranji presoji, ki je potekala februarja in marca, smo v Premogovniku Velenje in v 
naši hčerinski družbi HTZ Velenje med 19. in 21. aprilom uspešno prestali še zunanjo presojo 
sistemov vodenja. Zunanji presojevalci so presojali sistem vodenja kakovosti (ISO 9001),  sistem 
ravnanja z okoljem (ISO 14001) ter sistem varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001). 

Zunanja presoja sistemov 
vodenja tudi letos uspešna

po zaključku presoje zahvalil vsem 
sodelavkam in sodelavcem za vloženi 
trud in opravljeno delo tako pri 
notranji kot tudi zunanji presoji ter 
izrazil zadovoljstvo ob dejstvu, da so 
presojevalci podali številne pozitivne 
ugotovitve, neskladij pa tudi tokrat 
ni bilo: »Podana so bila priporočila, 
ki pa niso v neskladju z zahteva-
mi standardov. Glede na to, da si v 
celotni Skupini Premogovnik Velenje 

prizadevamo za učinkovito delovanje, 
bomo priporočila kljub temu, da niso 
zavezujoča, upoštevali in še izboljšali 
naš sistem dela.«
»Presoja v Premogovniku Velenje in 
HTZ Velenje seveda ne poteka samo 
te tri dni, ko so presojevalci dejansko 
prisotni na naših lokacijah, temveč 
je izvajanje standardov kakovosti 
sestavni del našega delovnega 
procesa,« pa je dodal direktor aleš 
logar. »Zelo zadovoljni smo, da smo 
v obeh podjetjih ponovno dokazali, 
da delujemo v skladu z zakonodajo in 
s pravili ter se upravičeno ponašamo 
z vsemi tremi certifikati.« 

Metka Marić

Zunanjo presojo so izvajali presojevalci SIQ Ljubljana pod vodstvom 
Dušana Zorca. Zaradi pandemije je bila presoja delno izvedena na loka-
ciji in delno na daljavo, in sicer preko spletnega orodja Microsoft Teams. 
Med presojo, ki je temeljila na naključnem vzorčenju, ni bilo zaznanih 
nobenih odstopanj. 

Takole so zunanje presoje sitemov vodenja v Skupini Premogovnik Velenje potekale še pred epidemijo novega koronavirusa. 
Posnetek je z zaključka presoje iz leta 2019. Zaključek letošnje je potekal virtualno, in sicer preko orodja MS Teams.
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Osnovni namen raziskav in razvoja v Premogovniku Velenje ni le iskanje in uvajanje visokotehno-
loških ter znanstvenih rezultatov, temveč zagotavljanje optimalne proizvodnje in najvišje stopnje 
varnosti za zaposlene. V okviru razvojno-raziskovalnega dela uspešno sodelujemo pri različnih 
evropskih projektih, pridobili pa smo tudi certifikat Evropskega združenja za certificiranje in akre-
ditiranje (ECQA).

Pridobili smo certifikat 
ECQa za vodenje evropskih 
projektov

Premogovnik Velenje se že več kot 
deset let uspešno prijavlja na raz-
lične evropske in slovenske razpise 
za pridobitev nepovratnih sredstev, 
ki smo jih uporabljali v raziskoval-
ne namene na področju rudarstva, 
tehnologij, varnosti zaposlenih in 
izobraževanja. Obstoječo raven 
razvojnega dela želimo nadgraditi 
in vanj vključiti čim večje število 
zaposlenih, še posebej nove, mlade 
kadre. Ker tudi v prihodnosti vidimo 
potenciale na področju razvojno-
-raziskovalnih projektov, smo marca 
na izobraževanje napotili samostoj-
no strokovno sodelavko v Premo-
govniku velenje dr. jernejo sedlar, 
da opravi izpit za pridobitev ECQA 
certifikata. 23. aprila 2021 je izpit 
uspešno opravila in postala certifici-
rani vodja projektov EU. 
ECQA, certificirani vodja evropskih 
projektov, je ena izmed vodstvenih 
poklicnih kompetenc (Job role), za 
katerega je neprofitno Evropsko 
združenje za certificiranje in akredi-
tiranje ECQA vzpostavilo program 
usposabljanja in sistem preverjanja 
znanja in certificiranja. Skupni mo-
del priznavanja usposobljenosti po-
meni, da oseba z ECQA certifikatom 
vodje projektov v Sloveniji obvlada 
nabor enakih znanj kot drugje po 
Evropi. Oseba je usposobljena za vo-
denje evropskih projektov v matični 
državi ali katerikoli drugi državi v 
Evropski uniji. 

Metka Marić
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Premogovnik Velenje je na letošnjem razpisu Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Slovenije 
(SŠGZS) prijavil inovacijo »Magnetno izločevanje feromagnetnih tujkov iz transporta premoga«, s 
katero bistveno izboljšujemo proces transporta premoga iz podzemnih delov premogovnika na 
površje. Avtorji inovacije so Matevž Miklavžina, Peter Venišnik in Andrej Kotnik.

Premogovnik Velenje vnovič 
sodeluje na razpisu za 
najboljše inovacije SaŠa regije

Ob transportu premoga iz jame 
Premogovnika Velenje na površje se 
pojavljajo feromagnetni tujki, ki lah-
ko poškodujejo vitalne dela odvoza 
in s tem povzročijo večjo materialno 
škodo ali celo prekinitev proizvodnje. 
Zato je izločevanje tujkov iz tran-
sportne linije premoga bistvenega 
pomena za zanesljivost proizvodnje. 

Nadtračni magnetni 
separator
V transportni liniji premoga od 
odkopa do površine v Premo-
govniku Velenje uporabljamo več 

kontrolno izločevalnih naprav za 
izločevanje feromagnetnih tujkov 
iz premogovega nasipa. Izločevanje 
poteka ročno s pomočjo uporabe 
detektorjev kovin in avtomatizirano 
z uporabo nadtračnih magnetnih 
separatorjev. Nazadnje smo izloče-
valni sistem nadgradili z nadtračnim 
magnetnim separatorjem na lokaciji 
bivšega pogona traku T70 v jami 
Pesje. Nad transporterjem T60 smo 
vgradili nadtračni magnetni separa-
tor, ki deluje avtomatizirano glede 
na trak transporterja T60. Magne-
tni separator skrbi za izločevanje 

tujkov iz linije transporta premoga 
ter s tem zmanjšuje verjetnost za 
nastanek poškodb na transportnem 
sistemu. Predhodno smo vgradili 
dva nadtračna magnetna separatorja 
na vzporednih transporterjih T321 
in T322, ki transportirata premog 
v zalogovnik, ki je zadnja postaja v 
transportni liniji v Premogovnika 
Velenje. Od tam naprej se premog 
transportira na deponijo in v Termo-
elektrarno Šoštanj (TEŠ). Ta dva 
separatorja zmanjšujeta verjetnost 
okvare transportnih linij v TEŠ. V 
prvi polovici maja 2018 je tujek, ki 

Situacija magnetnih separatorjev na vzporednih linijah T 321 in T 322.
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je nastal pri pridobivanju premoga, 
poškodoval gumo transporterja 
T-50 na glavnem izvozu in povzročil 
škodo v vrednosti več kot 300.000 
EUR. V tej situaciji ni bilo vgrajene 
elektrostrojne naprave, ki bi avto-
matizirano izločevala feromagnetne 
tujke iz glavnega odvoza.

Žiga Jelen

Nadtračni magnetni separator v fazi načrtovanja.

Nadtračni magnetni separator v delovanju v jami Premogovnika Velenje nad trakom T 60.

Predlagana inovacija »Magnetno izločevanje feromagnetnih tujkov iz 
transporta premoga« povečuje zanesljivost transporta premoga iz pod-
zemnih delov premogovnika na površje. Inovacija predstavlja naslednjo 
stopnjo pri avtomatizaciji odvoza premoga in zmanjšuje potrebo po 
ročnem izločevanju tujkov iz transporta premoga. Pričakovane koristi 
inovacije so tudi povečanje zanesljivosti transportnih linij premoga v 
TEŠ, ki je edini porabnik premoga iz PV.
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V Premogovniku Velenje se zaradi zahtevnih geomehanskih pogojev zadnja leta spopadamo s 
številnimi težavami in izzivi pri zagotavljanju načrtovanje proizvodnje premoga. Žal nam narava 
tudi letos ne prizanaša. Ta je kljub vsej sodobni tehnologiji in znanju, ki ju imamo v Premogovniku 
Velenje, še vedno nepredvidljiva. Ob tem pa je nekaj težav dodala tudi epidemija novega koronavi-
rusa. O letošnji proizvodnji v prvem polletju in načrtih do konca leta smo se pogovarjali z vodjem 
Proizvodnega področja in glavnim tehničnim vodjem Premogovnika Velenje Ivanom Pohorcem.

Proizvodnja premoga – za 
nami je prvo polletje

Že prvi delovni dan v letu 2021 smo 
se soočili z dejstvom, da prvotno 
načrtovana proizvodnja premoga, 
ki je po PNP znašala 3,3 MIO ton, 
ne bo dosegljiva. Razlog za to so 
predvsem posledice novega korona-
virusa COVID-19 v jesenskem delu 
leta 2020, zaradi katerih smo morali 
oktobra in novembra lani nekatera 
pripravska delovišča ustavljati. Vsled 
temu smo leto 2021 začeli z realno 

letno proizvodnjo v višini 3,181 MIO 
ton premoga, kar smo predhodno 
uskladili tudi z našim lastnikom.

100.000 ton minusa v 
prvih dveh mesecih
Januarja smo imeli precejšnje težave 
na odkopu k. –110/A, ki so se odra-
žale predvsem pri stabilnosti odvozne 
proge. Omenjene težave so posledič-
no prinesle izpad proizvodnje v višini 

V jami Premogovnika Velenje 
trenutno delujeta odkopa k. 
–110/A in G4/B, ki bosta s 
proizvodnjo zaključila julija 
oz. avgusta letos. V drugi 
polovici leta pa bosta proizvo-
dnjo zagotavljala odkopa k. 
–110/B in G4/C. 

Že prvi delovni dan v letu 2021 smo se soočili z dejstvom, da prvotno načrtovana proizvodnja premoga, ki je po PNP 
znašala 3,3 Mio ton, ne bo dosegljiva. (foto: Miran Beškovnik)
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80.000 ton. Težave so se nadaljevale 
tudi v februarju, kjer smo v prvi po-
lovici meseca dodatno izgubili 35.000 
ton. K sreči smo februarja zagnali od-
kop G4/B, s katerim smo nadomestili 
izpad okoli 15.000 ton. Zbir prvih 
dveh mesecev je tako skupaj prinesel 
manko v višini 100.000 ton premo-
ga. Na današnji dan (16. 6. 2021) s 
proizvodnjo na letni ravni zaostajamo 
za okoli 44.000 ton. Ob tem je treba 
upoštevati razveseljivo dejstvo, da je 
trenutna kalorična vrednost premoga 
nekoliko višja od načrtovane, zaradi 
česar smo z energetsko vrednostjo 
proizvodnje, ki je nenazadnje tudi 
glavno merilo prodaje našemu kupcu, 
dejansko nekoliko v plusu. 

Junij najboljši mesec letos
Marec in april sta bila z vidika proi-
zvodnje premoga skladna s planom. 
Kljub temu smo v obdobju 1-4 še 
vedno imeli 100.000 ton minusa, ki 
smo ju pridelali v prvih dveh mese-
cih. Zaradi tega smo pospešili pripra-

vo odkopne plošče G4/C, katerega 
zagon načrtujemo septembra letos. 
V maju smo ob uspešnem doseganju 
načrtovane mesečne proizvodnje 
pridelali še dodatnih 31.000 ton 
plusa, s čimer se je manko bistveno 
zmanjšal. Ta na dan 8. 6. 2021 znaša 
še dobrih 43.000 ton. Tudi v juniju je 
proizvodnja premoga zelo dobra, celo 
nadpovprečna. Po pričakovanjih bo 
junij z vidika proizvodnja najboljši 
mesec v letošnjem letu.

Poletje bo izredno pestro 
Na začetku druge polovice leta v jami 
Premogovnika Velenje začnemo z de-
montažami in montažami odkopov. 
V prvi polovici julija z obratovanjem 
zaključi odkop k. –110/A. Nadomestil 
ga bo odkop k. –110/B, kjer imamo 
precejšnje težave s pripravo odkopne 
plošče. Pri pripravi tega odkopa smo 
že na začetku leta sprejeli nekaj ukre-
pov za izdelavo vzporedne dostavne 
proge. Enako, sicer v manjšem obse-
gu, bo treba izvajati tudi v spodnjem 

delu. Hkrati so potrebna tudi dodatna 
sanacijska dela in druga dodatna 
dela predvsem pri menjavi talnih 
lokov v komori odkopne plošče kot 
tudi samega odkopa. Kot vse kaže, bi 
lahko odkop k. –110/B zagnali okoli 
9. avgusta, kar posledično pomeni, 
da bomo v avgustu imeli manjšo 
proizvodnjo glede na letni plan. V 
drugi polovici avgusta in na začetku 
septembra nas čaka tudi montaža od-
kopne plošče G4/C, v zadnjem delu 
avgusta in septembra pa še demonta-
ža odkopne plošče G4/B.

Zračenje odkopne plošče 
k. –110/B predstavlja velik 
izziv
Na odkopni plošči k. –110/B imamo 
tudi druge izzive, ki se kažejo pred-
vsem na področju zračenja tega dela 
jame. Pred dobrimi tremi leti je bilo 
načrtovano, da bo celotna etaža k. 
–110 za zračenje že uporabljala novo 
ventilatorsko postajo NOP2, a ta v 
tem trenutku še vedno ni končana. 

V jesenskem delu leta 2020 smo morali zaradi posledic CoViD-19 nekatera pripravska delovišča ustavljati.  
(foto: Miran Beškovnik)
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Proizvodnja v maju 2021 (operativni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –110/A 176.000 193.893 17.893 110,17 8.813
G4/B 66.000 75.249 9.249 114,01 3.420
Proizvodnja 242.000 269.142 27.142 111,22 12.234
Priprave 14.300 18.664 4.364 130,52 848
skupaj Pv 256.300 287.806 31.506 112,29 13.082

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

Proizvodnja 1.113.832 1.031.866 –81.966 92,64 9.922
Priprave 53.369 74.182 20.813 139,00 713
skupaj Pv 1.167.201 1.106.048 –61.153 94,76 10.635

Zračenje navedene etaže še vedno poteka skozi ventila-
torsko postajo v Pesju, zaradi česar imamo daljše zračilne 
poti in nekaj več težav pri zagotavljanju zadostnih količin 
svežega zraka na odkopni plošči k. –110/B. Te se odražajo 
predvsem v prvi polovici dolžine odkopne plošče, torej 
v delu, ki je namenjen eksploataciji premoga v letošnjem 
letu. Na odkopu G4/C težav oz. večjih tveganja v tem 
trenutku ne vidimo.

Jeseni sedem dodatnih delovnih dni
Zaradi vseh že omenjenih težav ugotavljamo, da letošnja 
načrtovana proizvodnja v višini 3.180.000 ton ni doseglji-
va. Naš novi cilj je 3.040.000 ton premoga, za kar pa bo 
treba v jesenskem času, ko bosta v polnem obratovanju 
odkopa G4/C in k. –110/B, uvesti najmanj sedem doda-
tnih delovnih dni.

Priprava prihodnjih odkopnih polj
Z julijem prenehamo s pripravskimi deli na odkopni plo-
šči k. –110/B in začnemo s pripravo prog za nova odkopa 
k. –110/C in k. –110/D, ki bosta proizvodnjo premoga 
zagotavljala v prihodnjem letu. V drugi polovici avgusta 
prav tako prenehamo z deli priprave prog za odkopno 
ploščo G4/C in začnemo s pripravami že omenjenih 
odkopnih plošč C in D na etaži k. –110, kot tudi pripravo 
prihodnje odkopne plošče CD4/G, ki jo bomo prav tako 
začeli pripravljati konec tega leta. 

Letošnji plan izdelave novih prog je še vedno do-
segljiv. Veliko izzivov in dodatnih del imamo pri 
pretesarbah, saj se te s slabšanjem geomehanskega 
stanja vedno znova pojavljajo. Največji izziv, ki 
ga moramo zaključiti še v tem letu, je pretesarba 
traku 1CD.

Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in 
glavni tehnični vodja Premogovnika velenje: 
»V času epidemije novega koronavirusa je bila 
odsotnost v jami precejšnja, kljub temu smo 
proizvodnjo premoga vseskozi zagotavljali. Vsem 
sodelavcem, ki so kljub epidemiji in številčni 
podhranjenosti kadra v tem času zagotavljali 
minimalno moten delovni proces, se iskreno za-
hvaljujem. Hvala vsem, ki so se trudili in vlagali 
ogromno dela in energije za izvajanje i zagota-
vljanje čim bolj normalnih pogojev za delo na 
vseh področjih v jami.«

Slobodan Mrkonjić
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UPoKoJili So SE

Upokojeni v obdobju 

od 1. 6. 2020

do 31. 5. 2021

SlaVKo KorEN
upokojen 19. 6. 2020
Rodil se je 27. 7. 1967 v Slovenj 
Gradcu.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
strojni mehanik v takratnem obratu 
Jamska mehanizacija. Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1987.
Ob delu je opravil tečaja hidravlike in 
pnevmatike.
Ob upokojitvi je delal kot vzdrževalec 
na odkopu.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje Jamske reševal-
ne službe za pogum in požrtvovalnost 
pri reševanju na odkopu CD3/G.
Njegov konjiček je igranje harmonike.
V pokoju se bo ukvarjal predvsem z 
deli pri hiši.
Sodelavcem sporoča, da naj delajo 
varno in z veseljem.
Pri srcu mu je misel Franca Korena, 
ki pravi: »Rudarjev kruh ima trdo 
skorjo. A če imaš trden značaj in 
močno voljo, boš v njem odkril sredi-
co, ki je ne boš menjal niti za potico.«
Njegovo življenjsko načelo je: »Bodi 
pošten.«

PETEr JElENKo
upokojen 28. 7. 2020
Rodil se je 10. 9. 1962 v Ravnah pri 
Šoštanju. Je oče dveh sinov – Nejca in 
Damjana.
V podjetju se je zaposlil leta 1980 kot 
mizar v takratni mizarski delavnici 
na Jašku Škale. Po služenju vojaškega 

roka je delo v našem kolektivu nada-
ljeval leta 1983.
Ob delu je opravil tečaj za bolničarja, 
izšolal pa se je za NPK-varnostnika. 
Ob upokojitvi je opravljal delo varno-
stnika v družbi HTZ.
Bil je član Sveta delavcev, SPESS-Sin-
dikata PV, Športnega društva Skupine 
PV, Aktiva delovnih invalidov in 
Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in petnajstkrat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času hodi v hribe, obiskuje 
koncerte in društvena srečanja, nje-
gov konjiček pa so različna mizarska 
dela.
V pokoju bo poleg zgoraj navedenega 
imel več časa tudi za kakšen izlet, 
reševanje križank in druženja s prija-
telji, skušal pa bo tudi nekoliko bolj 
skrbeti za svoje zdravje.
Pri delu je doživel veliko lepih trenut-
kov, saj je vedno rad hodil v službo.
Svojim sodelavcem želi veliko medse-
bojnega razumevanja in spoštovanja.
Njegovo življenjsko načelo je: »Z 
dvignjeno glavo naprej.«

Ciril ŠPiTal
upokojen 31. 7. 2020
Rodil se je 28. 2. 1966 v Slovenj Grad-
cu. Poročen je z Zorico, rojeno Kumer. 
Je oče Urbana, Anje, Monike in Urha.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
električar v elektromontaži v obratu 
Jamska mehanizacija. Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1987.
Ob delu je opravil tečaje za delo z ex-
-napravami ter za vzdrževanje VDL- 
in AKU- naprav, opravil pa je tudi 
nadzorniški izpit.
Napredoval je v nadzornika in kasne-
je še v vodjo vzdrževanja elektrona-
prav na stabilnem delu Jame Preloge, 
kar je delal vse do upokojitve.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in tridesetkrat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času igra odbojko in ko-
lesari, poje v pevskem zboru, njegov 
konjiček pa je čebelarstvo.
S športom in petjem se bo ukvarjal 
tudi v pokoju, ob tem pa bo našel čas 
tudi za prostovoljstvo.
Pri delu je doživel veliko lepih in za-
nimivih trenutkov. Še najbolj pa mu 
bo ostal v spominu dogodek, ko je v 
jami v času malice ugotovil, da mu 
je malico pojedla podgana. Malico 
je namreč pozabil vstaviti v rokav 
odložene bluze in rokav zvezati ter 
jo tako zaščiti pred nepovabljenimi 
gosti. Takšen postopek je bil v tistih 
časih skoraj nuja, če si želel obdržati 
celo malico.
Svojim sodelavcem želi, da jih pri 
delu varuje sveta Barbara, zavetnica 
rudarjev, vse skupaj pa naj spremlja 
rudarski srečno!
Njegovo življenjsko načelo je: »Kar 
želiš, da drugi storijo tebi, to stori 
tudi ti drugim.«

NaHiD MEliĆ
upokojen 31. 8. 2020
Rodil se je 7. 7. 1960. Poročen je s 
Senado, rojeno Čeleš. Je oče Sanela.
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V podjetju se je zaposlil leta 1978 kot 
odgovorni rudar v Jami Škale. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1980.
Ob delu je opravil tečaj za kombajni-
sta, leta 1983 pa se je na takratnem 
Rudarskem šolskem centru (danes 
Šolski center Velenju) izšolal za teh-
ničnega risarja.
Poklic strojnega tehničnega risarja je 
v premogovniški rudarski projektivi 
opravljal vse do leta 2013, ob upoko-
jitvi pa je bil administrator.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva Skupine PV in Aktiva 
delovnih invalidov.
Prejel je priznanji za 20 in 40 let dela 
v podjetju, leta 2012 pa je prejel tudi 
priznanje za najboljšega sodelavca.
V prostem času rad hodi, njegova 
konjička pa sta rože in rezbarjenje.
Pri delu je doživel veliko lepih 
trenutkov, nikoli pa ne po pozabil 
nesrečnega 6. februarja 1982, ko je 
imel delovno nezgodo, pri kateri je 
ostal brez leve noge pod kolenom. 
Po okrevanju se je prekvalificiral in 
izšolal za tehničnega risarja.
Svojim sodelavcem želi veliko zdravja 
in da bi tudi sami brez večjega stresa 
dočakali upokojitev.
Njegovo življenjsko načelo je: »Bodi 
enako dober do drugih, kot si do 
sebe.«

BorUT KraJNC
upokojen 30. 9. 2020
Rodil se je 19. 7. 1965 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Rosando, rojeno 
Horvat.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
elektrikar pri čiščenju trakov v Jašku 
Škale. 
Vojaški rok je služil leta 1984.
Ob delu je opravil tečaj za delo z ex-
-napravami.

Ob upokojitvi je delal kot dežurni 
elektrikar na odkopu.
Bil je član Športnega društva 
Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času kolesari in pleza, 
ukvarja pa se tudi s travnim smu-
čanjem. Njegov konjiček je hoja po 
hribih.
Pri delu se mu je močno vtisnila v 
spomin smrtna nesreča v jami leta 
2003.

MarKo roVŠNiK
upokojen 6. 10. 2020
Rodil se je 10. 4. 1962 v Celju.

V podjetju se je zaposlil leta 1984. 
Pridružil se je takratni skupini strojne 
montaže v Jami Pesje. Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1985.
Ob delu je opravil tečaje hidravlike, 
metrologije, neporušne preiskave 
materiala in ex zaščite. 
Napredoval je v jamskega ključavni-
čarja, intervencijskega ključavničarja, 
nadzornika in vodjo kontrole Strojne-
ga remonta.
Ob upokojitvi je opravljal delo kon-
trolorja oziroma tehnologa strojne 
kontrole.
Prejel je priznanje za 30 let dela v 
podjetju.
V prostem času je aktiven član Dru-
štva ljubiteljev železnic Železna cesta 
iz Ljubljane, njegov konjiček pa sta 
fotografija in potovanja.
Tudi v pokoju bo še naprej aktivno 
sodeloval v društvu Železna cesta, ob 
tem pa se bo ukvarjal tudi z domači-
mi opravili.
Pri delu je doživel veliko lepih trenut-
kov, nikoli pa ne bo pozabil primerov 
solidarnosti med sodelavci – tako 
v jami kot v delavnici Strojnega 

remonta.
Svojim sodelavcem se zahvaljuje, da 
je lahko bil eden izmed njih. Prepri-
čan je, da takšnega kolektiva, kot so 
bili sami, ne bo več.
Njegovo življenjsko načelo je: »Živi 
in pusti živeti. Brez soljudi si samo 
številka.«

MarJaN oSTrUH
upokojen 21. 11. 2020
Rodil se je 21. 4. 1967 v Celju. Poro-
čen je z Agato, rojeno Praznik. Je oče 

treh hčera – Hane, Patricije in Zale.
V podjetju se je zaposlil leta 1988 kot 
rudarski tehnik na jamskem tran-
sportu.
Ob delu je opravil tečaj za notranje-
ga presojevalca, napredoval pa je v 
rudarskega nadzornika ter kasneje še 
v vodjo PGM in dispečinga.
Ob upokojitvi je opravljal delo rudar-
skega tehnologa v Rudarski pripravi 
dela.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela 
v podjetju in inovacijsko delo ter 
priznanji Planinske zveze Slovenije in 
Planinskega društva Nazarje.
V prostem času se ukvarja s kolesar-
jenjem, pohodništvom, smučanjem, 
kajakaštvom in z gorništvom. Je 
tudi član PD Nazarje in TD Nazarje 
ter PGD Gorica ob Dreti. Z vsem 
naštetim se bo ukvarjal tudi v pokoju, 
seveda dokler mu bo to omogočalo 
njegovo zdravje. V pokoju pa bo imel 
nekaj več časa tudi za opravila okoli 
domače hiše.
Svojim sodelavcem želi veliko zdravja 
in delovnih uspeh ter predvsem 
varno delo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Za vse 
se najde pot, rešitev in zdravilo.«
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SMilJaN MEH
upokojen 31. 12. 2020
Rodil se je 24. 7. 1969 v Slovenj Grad-
cu. Poročen je s Klavdijo, rojeno Iršič. 
Je oče Žige in Matevža.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 
kot rudar na odkopu v Jami Preloge. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1989.
Ob delu je opravil tečaj za geovrtalca 
ter tečaja za delo z izplakami in rav-
nanje z nevarnimi snovmi.
Ob upokojitvi je delal na jamskem 
vrtanju v obratu Priprave, kjer je bil 
vodja vrtanja.
Bil je član Sveta delavcev.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za inovacijsko 
delo, prejel pa je tudi posebno pri-
znanje za delo v Kulturnem društvu 
Gaberke.
V prostem času kolesari in igra 
košarko, je aktiven član KD Gaberke, 
njegovi konjički pa so delo s spomin-
ki, vžiganje v les in rezljanje lignita.
V pokoju se bo poleg dela na kmetiji 
priložnostno ukvarjal tudi s športom.
Sodelavcem želi veliko zdravja in 
varno delo.

roBErT BaJSiČ
upokojen 3. 1. 2021
Rodil se je 2. 4. 1968 v Slovenj Grad-
cu. Je oče Matica.
V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
rudarski tehnik na obratu Priprave. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1989.
Ob delu je opravil tečaj prve pomoči, 
leta 1993 pa je napredoval v rudar-
skega nadzornika.
Ob upokojitvi je delal kot rudarski 
nadzornik v HTZ obratu OUTN J1.
Bil je član Športnega društva Skupine 
PV, kjer je bil tudi športni referent.

Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in štiridesetkrat darovano 
kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja z rokome-
tom, s pohodništvom in plavanjem. 
Rad obišče gledališče, z veseljem pa 
si ogleda tudi kakšen dober film v 
kinodvoranah.
Pri delu je doživel veliko lepih spo-
minov, žal pa se mu je zelo močno 
vtisnila v spomin smrtna nesreča 
sodelavca v jami, ki je ne bo nikoli 
pozabil.
Tudi sodelavcem sporoča, da naj 
delajo predvsem varno in pazijo na 
svoje zdravje –  vse skupaj pa pozdra-
vlja z rudarskim srečno!
Njegovo življenjsko načelo je: »Živi in 
pusti živeti.«

KarEl ŠKoFlEK
upokojen 4. 1. 2021
Rodil se je 4. 10. 1969 v Celju. Poro-
čen je z Metko, rojeno Lajhar. Je oče 
Žige in Maja.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 
kot rudar na obratu Priprave, kjer je 
delal vse do upokojitve – zadnja leta 
pri sanaciji jamskih prog. Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1989.
8 let je bil član Sveta delavcev, 25 let 

član SPESS-Sindikata PV in 3 leta 
član sindikata SDRES, vseskozi pa 
je bil tudi član Športnega društva 
Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času igra nogomet, kole-
sari in veliko hodi. Rad si ogleda tudi 
kakšen dober film v kinodvorani.
V pokoju se bo ukvarjal s športom in 
z nabiranjem gob.
Pri delu je doživel dva manjša stebrna 
udara, pri katerih pa k sreči ni bilo 
nobene nezgode.
Sodelavcem želi veliko sreče, zdravja 
in uspehov pri delu.
Njegovo življenjsko načelo je: »Vedno 
razmišljaj pozitivno.«

ZlaTKo DrolC
upokojen 5. 1. 2021
Rodil se je 17. 7. 1969 v Matkah. 
Poročen je z Marijo, rojeno Painkret. 
Je oče Tomaža in Leje.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
rudar na odkopu v Jami Pesje. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1989.
Ob delu je opravil tečaj za kombaj-
nista.
Ob upokojitvi je delal pri transportu 
jeklenega ločnega podporja.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 10 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi in štiridesetkrat 
darovano kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se rekreativno ukvar-
ja s športom, je tudi član GD Matke.
V pokoju bo imel več časa za opravila 
pri hiši. Med drugim se bo ukvarjal 
tudi s pohodništvom in kolesarjenjem 
ter z izdelavo jubilejnih modelov.
Pri delu je doživel veliko lepih spomi-
nov, ki se jih bo z veseljem spominjal.
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Svojim sodelavcem, nekdanjim 
kameradom, želi predvsem srečno in 
varno delo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Dobro 
se z dobrim vrne.«

MiraN ŽUraN
upokojen 11. 1. 2021
Rodil se je 26. 5. 1969 na Ptuju. 
Poročen je z Ireno, rojeno Lah. Je oče 
Monike in Matea.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
rudar v obratu Izobraževanje v Jami 
Škale. Po služenju vojaškega roka je 
delo v našem kolektivu nadaljeval leta 
1989.
Ob delu je opravil tečaje za reševalca, 
strelca in kombajnista na odkopu.
Ob delu se je leta 1996 izšolal za 
rudarskega tehnika.
Ob upokojitvi je delal kot strelec 
skladiščnik.
Bil je član SPESS-Sindikata PV 
(zadnji dve leti v izvršilnem odboru), 
Športnega društva Skupine PV in 
Aktiva delovnih invalidov.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 5 let aktivnega dela v Jamski 
reševalni četi in sedemdesetkrat daro-
vano kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s plava-
njem, pohodništvom in kolesarje-
njem. Tudi glasba je njegova stalna 
sopotnica, saj je aktiven član An-
sambla Safirji. Je tudi član lovskega 
društva in Društva starih motorjev 
Tomos, njegov konjiček pa je ribolov.
V pokoju se bo poleg glasbe in dela 
okoli domače hiše ukvarjal še s poho-
dništvom, z glasbo in s kolesarjenjem, 
veliko bo tudi potoval.
Pri njegovih delovnih začetkih je bilo 
veliko več smeha, dobre volje in tova-
rištva, kar pa je zadnje čase v podjetju 
zelo pogrešal.
Prepričan je, da neumnost ni greh, 

lahko pa nam uniči življenje.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne 
delaj drugemu tega, česar ne želiš, da 
drugi naredi tebi.«

roMaN PlEVNiK
upokojen 25. 1. 2021
Rodil se je 15. 6. 1969 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Nado, rojeno 
Razdevšek. Je oče Tomaža, Anžeta in 
Nike.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
rudar na odkopu v obratu Proizvo-
dnja. Po služenju vojaškega roka je 
delo v našem kolektivu nadaljeval leta 
1989.
Ob delu je opravil tečaj za strelca.
Ob upokojitvi je delal kot strelec in 
odgovorni kopač na odkopu.
Bil je član in sindikalni zaupnik 
SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja z lovom, s 
tekom in kolesarjenjem. Je tudi član 
Lovskega društva Dobrna.
Tudi v pokoju se bo aktivno ukvarjal 
z lovom, rekreativno pa tudi s tekom 
in kolesarjenjem.
Sodelavcem sporoča, da naj pazijo na 
varno delo in ostanejo zdravi ter tako 
tudi sami dočakajo svojo upokojitev.
Njegovo življenjsko načelo je: »Nikoli 
ni tako slabo, da ne bi moglo biti še 
slabše, in nikoli ni tako dobro, da ne 
bi moglo biti še boljše.«

VoJKo DrolC
upokojen 29. 1. 2021
Rodil se je 17. 7. 1969 v Matkah. 
Poročen je z Natašo, rojeno Čretnik. 
Je oče Jureta in Tine.
V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
rudar na odkopu v Jami Pesje. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1989.

Ob upokojitvi je delal kot strežnik 
glavnega odvoza v HTZ OUTN J1.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in tridesetkrat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se rekreativno ukvar-
ja s športom.
V pokoju se bo poleg hišnih opra-
vil, za katera bo imel zdaj več časa, 
ukvarjal tudi s pohodništvom, z 
gobarjenjem in vrtnarjenjem; poma-
gal pa bo tudi prijateljem, ki bodo 
njegovo pomoč potrebovali.
Svojim sodelavcem želi predvsem 
varno in uspešno delo ter veliko razu-
mevanja med kameradi.
Njegovo življenjsko načelo je: »Kjer je 
volja, je tudi pot.«

iVo lUŽNiK
upokojen 31. 1. 2021
Rodil se je 28. 3. 1967 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Renato, rojeno 
Kušter. Je oče treh hčera – Amadeje, 
Tadeje in Jerneje.

V podjetju se je zaposlil leta 1989 kot 
rudarski tehnik na odkopu v Jami 
Pesje.
Ob delu je opravil tečaj in strokovni 
izpit za rudarskega nadzornika, opra-
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vil pa je tudi tečaj in izpit za jamskega 
reševalca. Leta 1992 je napredoval v 
rudarskega nadzornika, delo nadzor-
nika pa je opravljal vse do upokojitve. 
Ob upokojitvi je bil nadzornik na 
odkopu C k. –95.
Bil je član Športnega društva Skupine 
PV in nekaj časa tudi član SPESS-Sin-
dikata PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in dvajsetkrat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času kolesari in igra v 
Pihalnem orkestru Slovenj Gradec.
Z rekreacijo in glasbo se bo ukvarjal 
tudi v pokoju, ob tem pa bo nekaj 
časa namenil tudi vzdrževanju hiše in 
še čemu, za kar do zdaj ni bilo dovolj 
časa.
Svojim sodelavcem želi čim manj 
težkih situacij pri delu in čim manj 
nezgod.

MilaN PirNaT
upokojen 23. 2. 2021
Rodil se je 3. 5. 1964 v Celju. Poročen 
je z Ano, rojeno Tom.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot 
ključavničar v delavnici hidravlike na 
Starem jašku. Po služenju vojaškega 
roka je delo v našem kolektivu nada-
ljeval leta 1984.
Ob delu je opravil tečaja hidravlike in 
pnevmatike.
Ob upokojitvi je delal v Strojnem 
remontu HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za petdesetkrat 
darovano kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času je aktivni član PGD 
Škale.
V pokoju se bo poleg gasilstva ukvar-
jal z delom okoli hiše in nabiranjem 
gob.
Sodelavcem želi veliko zdravja in 

medsebojnega razumevanja.
Njegovo življenjsko je: »Če ne moreš 
pomagati, potem tudi ne škoduj.«

SlaVa VoDiŠEK
upokojena 28. 2. 2021
Rodila se je 21. 9. 1959 v Prelogu na 
Hrvaškem. Poročena je s Petrom. Je 
mati Davida in Petre.

Naši delovni sredini se je pridružila 
leta 2010 kot tehnični dokumentarist 
v podjetju HTZ, kjer je delala vse do 
upokojitve.
Ob delu je opravila tečaje za računo-
vodska dela ter aplikacije Odos, QAD 
in Corvu.
Bil je članica SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejela je priznanje za 10 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s poho-
dništvom, kolesarjenjem in plava-
njem. Rada obišče različne kulturne 
prireditve in koncerte. Je tudi članica 
Motokluba Lepena Škale in KDS 
Međimurje. Njeni konjički pa so 
pisanje poezije v rimah, pohodništvo 
in vožnja z motorjem.
Posebnih dogodkov v službi ne 
izpostavlja, saj ji je bil prav vsak dan 
poseben in nepozaben. Z veseljem se 
bo spominjala sodelavk in sodelavcev, 
s katerimi je spletla številne prijatelj-
ske vezi.
Sodelavcem se zahvaljuje za prijetno 
in nepozabno sodelovanje, vsem 
skupaj pa želi uspešno delo, lepše čase 
in zdravo srce.
Njeno življenjsko načelo je: »Živi 
življenje tako, da vsak dan ti bo lepo.«

SENaD PaJiĆ
upokojen 28. 2. 2021
Rodil se je 1. 5. 1969 v Cazinu v BiH. 
Poročen je s Fadilo, rojeno Memić. Je 
oče Midhada in Admirja.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
rudar na odkopu v Jami Pesje. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1990. Leta 
1999 je z odkopa prešel med vrtalce 
na obrat Priprave, kjer je kot vodja 
vrtanja delal vse do upokojitve.
Ob upokojitvi je delal kot strežnik 
mehanizacije v obratu OUTN-Rudar-
ski del.
Bil je član Športnega društva Skupine 
PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in 5 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi.
V prostem času igra nogomet in 
kolesari. Tudi glasba ima v njegovem 
srcu prav posebno mesto, saj se z njo 
kot pevec veliko ukvarja. Z glasbo 
in športom pa se bo ukvarjal tudi v 
pokoju.
Sodelavcem želi predvsem varno in 
uspešno delo ter veliko sreče, zdravja 
in druženja.
Njegovo življenjsko načelo je: »Spo-
štuj, živi in se veseli, saj smo na tem 
planetu samo gostje.«

MirKo KriVEC
upokojen 2. 3. 2021
Rodil se je 13. 4. 1969 v Celju. Poro-
čen je z Mileno, rojeno Štimulak. Je 
oče Aleksandra in Tomaža.
V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
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rudar na odkopu v Jami Škale. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1989.
Ob delu je opravil tečaj za kombaj-
nista.
Ob upokojitvi je delal kot strežnik 
mehanizacije v obratu OUTN-Rudar-
ski del.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje Teritorialne 
obrambe RS za udeležbo v vojni za 
samostojnost Slovenije.
V prostem času igra košarko in šah, 
njegovi konjički pa so reševanje kri-
žank in zbiranje značk.
V pokoju bo imel več časa za delo na 
manjši kmetiji, pomagal bo sose-
dom in prijateljem, predvsem pa se 
bo posvetil svoji družini. Morda bo 
zdaj našel tudi čas za daljše pohode v 
naravi.
Pri delu je doživel veliko dobrih 
in manj dobrih dogodkov. Rad se 
spominja svojega skoka čez kožo, 
zagotovo pa mu bo ostal v spominu 
zadnji delovni dan v jami.
Sodelavcem sporoča, da naj delajo 
varno. Želi jim, da bi tudi sami zdravi 
dočakali zasluženi pokoj. Vse skupaj 
pozdravlja z rudarskim rečno!
Njegovo življenjsko načelo je: »Iskre-
nost, poštenost, varnost in zaneslji-
vost.«

Miro ĆoSiĆ
upokojen 5. 4. 2021
Rodil se je 12. 9. 1960 v Gomjenici/
Teslić v BiH. Poročen je z Maro, roje-
no Tunanović. Je oče Slobodana.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
ekonomski tehnik v Jami Škale.
Ob upokojitvi je delal kot varnostnik 
v družbi HTZ.
Bil je član Sveta delavcev, SPESS-
-Sindikata PV in Športnega društva 

Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 48-krat daro-
vano kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času se veliko sprehaja, 
ukvarja pa se tudi z ribištvom in 
vrtnarjem.
Sodelavcem sporoča, da ostanejo 
zvesti rudarskim vrednotam ter kot 
povezana in močna ekipa tudi dobri 
prijatelji.
Njegovo življenjsko je: »Če verjameš, 
da zmoreš, si že na pol poti do 
zmage.«

BoŽo MiTroViĆ
upokojen 6. 4. 2021
Rodil se je 2. 1. 1961 v Gornji Ostru-
žnji/Doboj v BiH. Poročen je z Zoro, 
rojeno Ivanović. Je oče Predraga in 
Marka.

V podjetju se je zaposlil leta 1980 kot 
rudar na Pripravah. Po služenju voja-
škega roka je delo v našem kolektivu 
nadaljeval leta 1983.
Ob upokojitvi je opravljal delo »ku-
rirja« v hčerinski družbi HTZ.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času, kolikor mu le zdravje 
dopušča, se rad ukvarja s športom.
Tako bo tudi v pokoju, veliko časa pa 
bo namenil družini in vnukinji.
Pravi, da sta dober kolektiv in 
zanimivo delo poskrbela za številne 
lepe trenutke v službi, ki se jih bo z 
veseljem spominjal.
Svojim sodelavcem želi ogromno 
zdravja in uspešno delo do upokoji-
tve.
Njegovo življenjsko načelo je: »Pravo 
pot je treba poiskati ali si jo narediti.«

gEZa gYÖrKE
upokojen 6. 4. 2021
Rodil se je 16. 7. 1960 v Murski 

Soboti. Poročen je z Lilijano, rojeno 
Neuvirt. Je oče Kaje.
V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
avtoklepar v obratu Preloge.
Ob delu se je izšolal za KV-rudarja.
Ob upokojitvi je delal v Studiu HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času planinari in kolesari, 
njegov konjiček je glasba – vse to pa 
bo počel tudi v pokoju.

roMaN graČNar
upokojen 15. 4. 2021
Rodil se je 17. 6. 1968 v Celju. Poro-
čen je z Damijano, rojeno Tupej. Je 
oče Kaje in Dejana.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
rudarski tehnik v takratnem obratu 
Jamske gradnje. Po služenju voja-
škega roka je delo v našem kolektivu 
nadaljeval leta 1989.
Ob delu se je izšolal za inženirja 
gradbeništva. Opravil pa je tudi tečaja 
Sika Carbon in Fiber Technology.
Ob upokojitvi je delal kot nadzornik 
Priprav in Jamskega vrtanja.
Bil je član Sveta delavcev in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.



2626

UPoKoJili So SE

V prostem času kolesari, veliko tudi 
hodi, v pokoju pa se bo kot svetova-
lec ukvarjal z različnimi projekti v 
gradbeništvu.
Pri delu je doživel veliko zanimivih in 
nepozabnih dogodkov, še največ pri 
delu na zunanji realizaciji. Težko jih 
je strniti v zgolj nekaj stavkih. 
Sodelavcem želi veliko zdravja, 
obenem pa jih poziva, da naj pazijo 
na varnost in naj veliko gledajo okoli 
sebe v teh zahtevnih časih.
Njegovo življenjsko načelo sestavljajo 
zanj štiri bistvene sestavine življenja: 
»Delo, počitek, zabava in pomoč 
pomoči potrebnim.«

BoriS ŠirNiK
upokojen 30. 4. 2021
Rodil se je 1. 1. 1964 v Črni na 
Koroškem. Poročen je z Marino, roje-
no Lamovšek. Je oče Aleša.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 
kot pomožni elektrikar na obratu 
Priprave.
Ob delu se je izšolal za elektrikar-
ja energetika, v nadaljevanju pa je 
pridobil še višješolski poklic komerci-
alist. Opravil je tudi izpit za nadzor-
nika in tečaj za področje ex-zašči-
tenih elektronaprav za rudarstvo in 
industrijo.
Ob delu je napredoval v nadzornika 
in ex-kontrolorja.
Ob upokojitvi je delal v Jamski elek-
troslužbi kot ex-kontrolor.
Bil je član Sveta delavcev in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in dvajsetkrat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo ter priznanje 
za inovacijsko delo. Kot član Ribi-
škega društva Velenje je prejel tudi 
priznanje Ribiške zveze Slovenije za 
dosežke v državni A in B ligi.
V prostem času se ukvarja z ribi-

štvom, kolesarjenjem, nogometom 
in pohodništvom. Rad obišče tudi 
gledališče, opero in filharmonijo. 
Aktiven je pri Športnem kulturnem 
društvu Podkraj in v Ribiškem dru-
štvu Velenje.
V pokoju bo užival ob dejstvu, da 
ima zdaj končno čas za pridobivanje 
novih znanj in ukvarjanje z aktivnost-
mi, ki si jih je vseskozi želel pobliže 
spoznati. Vsekakor pa bo počel stvari, 
ki ga bodo notranje bogatile. Ena ta-
kšna je zagotovo vnuk Mark. Zdaj bo 
imel tudi veliko več časa tudi za svojo 
družino – ženo Marino, sina Aleša s 
partnerko Ines in vnuka Marka.
Na Premogovnik Velenje in njegove 
sodelavce ga bo vedno spomnil vonj 
po premogu. Ta se že 146 let bolj ali 
manj bohoti po celotni Šaleški dolini, 
po dolini, ki je naš dom. Takole je 
bilo zapisano v jubilejnem Rudarju 
ob njegovi 60-letnici izhajanja: »Vonj, 
ki obudi spomine na knapovske 
malice, ki so ostale na šihtu in katerih 
ostankov so bili deležni otroci; na 
popoldanski dremež očeta knapa, 
ki je pred nočno izmeno želel malo 
zadremati; na mamo, ki je spretno 
krmarila med številnimi obveznost-
mi, ki so padla na njena pleča zaradi 
očetovih turnusov; na velike črne 
dlani, ki so družini prinašale kruh; na 
toplo peč, v kateri so pozimi tleli kosi 
črnega premoga in oddajali toplino 
domu; na velike hlebe dišečega kru-
ha, ki ga nikoli ni zmanjkalo. Vonj po 
premogu prebivalcem Šaleške doline 
da občutek, da so doma. Tega se še 
kako dobro spominjajo tudi naši stari 
kameradi. Knapi svoj poklic že od 
nekdaj opravljajo predano in srčno 
ter veljajo za zanesljive, neustrašne in 
solidarne tovariše.« Tako naj ostane 
tudi v prihodnje. Boris prav tako ne 
bo pozabil na jamske strelce na obra-
tih Priprave in Proizvodnja, s katerim 
se je vsako leto srečeval pri prever-
janjih znanja. Teh se bo z veseljem 
spomnil tudi vsako leto ob 3. juliju, 
ko bo ob našem največjem rudarskem 
prazniku slišal njihovo detonacijo oz. 
kanonado z Velenjskega gradu.
Sodelavcem sporoča, da nobena 
gora ni ne previsoka in ne prestrma. 
Srečno in varno delo želi vsem in 
vsakomur posebej.
Njegovi življenjski načeli sta: »Človek 
ni nič, če je to, kar je, zgolj zaradi 
drugih.« in »Uživaj življenje.«

SlaVKo loPaN
upokojen 3. 5. 2021
Rodil se je 3. 5. 1963 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Renato, rojeno 
Skrbinek. Je oče Lucije in Ane.

V podjetju se je zaposlil leta 1978 v 
obratu Klasirnica, kjer je delal vse do 
upokojitve. 
Ob upokojitvi je opravljal dela v 
Svetlikarni.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju se bo ukvarjal predvsem z 
vrtičkanjem.
Sodelavcem sporoča, da naj bodo pri 
svojem delu uspešni še naprej, obča-
sno pa se naj spomnijo tudi nanj.
Njegovo življenjsko načelo je: »Vsa-
kemu dnevu daj priložnost, da bo tvoj 
najlepši.«

SlaVKo lEDiNEK
upokojen 21. 5. 2021
Rodil se je 29. 4. 1969 v Celju. Poro-
čen je z Metko, rojeno Pirmanšek.  
Je oče Špele in Naceta.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 
kot ključavničar v obratu Klasirnica. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1989.
Ob delu je opravil tečaja hidravlike in 
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pnevmatike ter napredoval v skupi-
novodjo strojne montaže.
Ob upokojitvi je delal v Jamski strojni 
službi.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, pri 
katerem je več mandatov bil tudi član 
izvršilnega odbora. Bil je tudi član 
Športnega društva Skupine PV in 
Aktiva rdečega križa Premogovnika 
Velenje.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in 45-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo.
V prostem času igra tenis, kolesari in 
smuča. V pokoju se bo poleg našte-
tega ukvarjal še s hribolazenjem. Več 
časa bo namenil tudi svoji družini in 
psoma ter delu okoli hiše, vsekakor 
pa bo skušal živeti čim bolj zdravo.
Pravi, da je pri delu doživel veliko 
dobrih in lepih izkušenj. Kar je bilo 
slabega, pa je že pozabil.
S sodelavci oz. kameradi mu je bilo 
lepo delati, čeprav ni bilo vedno 
lahko.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ostani 
to, kar si in se ne pretvarjaj.«

STaNiSlaV DolEr
upokojen 29. 5. 2021
Rodil se je 13. 6. 1969 v Slovenj Grad-
cu. Poročen je z Jožico, rojeno Kern.

V podjetju se je zaposlil leta 1992 kot 
NK-rudar na obratu Priprave, kjer se 
je pridružil skupini vrtalcev.
Ob upokojitvi je opravljal delo po-
močnika vrtanja.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in petnajstkrat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo. 
V prostem času se kot aktivni član 
PD Hrastovec-Škale ukvarja s plani-
narjenjem, njegov konjiček pa je tudi 
jezdenje konj.

V pokoju se bo poleg planinarje-
nja ukvarjal še s kolesarjenjem in z 
urejanjem okolice hiše, veliko bo tudi 
potoval – predvsem pa bo užival v 
brezdelju.
Pri delu se mu je vtisnil v spomin 
nesrečni dogodek, ko je sodelavcu 
stisnilo prste. Ko je ta snel rokavice, 
so ugotovili, da je ostal kar brez treh 
prstov.
Sodelavcem sporoča, da za dežjem ve-
dno posije sonce, zato vsem želi sreč-
no, uspešno in varno delo še naprej.
Njegovo življenjsko načelo je: »Bodi 
spoštljiv do drugih.«

BoriS aVBErŠEK
upokojen 31. 5. 2021
Rodil se je 7. 2. 1968 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je s Klavdijo, rojeno 
Pavlović. Je oče Špele in Matica.
V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
rudarski tehnik v obratu Preloge. Po 
služenju vojaškega roka je delo v na-
šem kolektivu nadaljeval leta 1989.
Ob delu je napredoval v rudarskega 
nadzornika, ob upokojitvi pa je opra-
vljal delo nadzornika na odkopu.
Bil je član in 10 let tudi zaupnik 
SPESS-Sindikata PV.

Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in za 26 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi.
V prostem času se ukvarja s smuča-
njem, kolesarjenjem in pohodništvom, 
njegov konjiček pa je gobarjenje.
V pokoju bo imel veliko časa za 
urejanje okolice hiše in delo v civilni 
zaščiti, pomagal pa bo tudi pri varstvu 
vnukov.
Sodelavcem sporoča, da naj bodo spo-
štljivi drug do drugega. Z rudarskim 
srečno pa jim želi uspešno spopadanje 
z naravnimi izzivi globoko v jami.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne 
delaj drugemu tega, česar ne želiš, da 
drugi naredijo tebi.«
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Letošnji rudarski praznik bomo v Skupini Premogov-
nik Velenje zaznamovali v soboto, 3. julija 2021, ob 
18. uri, ko bo na Mestnem stadionu velenje izveden 
jubilejni 60. skok čez kožo. 

Praznik rudarjev se bo začel z budnicami Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje, ob 17. uri pa se bodo 
uniformirani rudarji zbrali na Titovem trgu v središču 
Velenja, od koder bodo ob 17.30 krenili proti stadionu.

* Dogodek bo potekal v skladu s priporočili NIJZ za prepreče-
vanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vstop na mestni 
stadion je možen zgolj na podlagi izpolnjenega pogoja PCT (po-
goj prebolelosti, cepljenja ali testiranja).

Prijazno vabljeni!

obvestilo ob rudarskem prazniku

oBVESTilo o ZaPori CEST
Odbor za pripravo prireditve Skok čez kožo Premogovnika Velenje sporoča, da bo rudarska parada v soboto, 3. 
junija 2021, ob 17.30 krenila s Titovega trga v Velenju na Mestni stadion. Pot parade bo potekala po Rudarski, 
Prešernovi, Jenkovi, Kidričevi in Koroški cesti do krožišča pri starem kinu, nato po Cesti na jezero do vhoda 
na stadion na severovzhodni strani. Omenjene ceste bodo med parado (do vključno 18. ure) zaprte za promet, 
za nekaj minut pa bo ustavljen tudi promet na vpadnicah na omenjene ceste, in sicer na Tomšičevi, Šercerjevi, 
Kersnikovi in Aškerčevi cesti.

Hvala za razumevanje!

srečanje delovnih jubilantov in jubilantov 
rudarske reševalne službe bo v soboto, 3. ju-
lija, z začetkom ob 10. uri v Muzeju premo-
govništva slovenije.
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ProMoCiJa ZDraVJa 
Na DEloVNEM MESTU

Z razglasitvijo epidemije se je naše življenje v trenutku spremenilo. Zaprli so se telovadnice in dru-
gi športni objekti. Tudi naše gibanje na travnih površinah je bilo omejeno. Kjer je bilo možno, je 
bilo delo organizirano od doma. Človeško telo se s fiziološkega vidika hitro odzove na zmanjšanje 
telesne aktivnosti. 

ali ste vedeli, da že samo dva tedna zmanjšane telesne aktivnosti vodi do upada srčno-žilne vzdržljivosti. 
zavedati se moramo, da redna telesna aktivnost pomembno prispeva k razvoju osebnih značilnosti, pred-
vsem delovnih navad, sposobnosti prenašanja vzponov in padcev v karieri, motivacije, sposobnosti vodenja 
in komunikacijskih sposobnosti. 

Bolniška odsotnost ni le 
zdravstveni problem
Obstaja mnogo resnih študij, ki do-
kazujejo, da bolniška odsotnost ni le 
zdravstveni problem. Študije dokazu-
jejo, da je to problematika, na katero 
vpliva vrsta dejavnikov iz delovnega, 
naravnega, socialnega, bivalnega in 
drugega okolja.  

Kaj lahko v delovnih 
okoljih storimo za zdravje 
zaposlenih?
Delovno mesto je pomemben vir za-
dovoljstva in doseganja profesional-
nega in osebnega razvoja posamezni-
ka, je pa tudi povezano s številnimi 
psihosocialnimi dejavniki tveganja. 

Zaradi navedenega si tako deloda-
jalci in delavci prizadevajo za zdrava 
delovna mesta.
Promocija zdravja na delovnem 
mestu je pravica delavca in dolžnost 
delodajalca. 
Promocije zdravja  se v družbi Pre-
mogovnik Velenje in HTZ lotevamo 
na različne načine. Naš pristop je 
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celovit, saj zajema številne aktivnosti. 
V reševanje tega pojava so vključeni 
vodstvo družbe, vodje služb oz. enot, 
strokovnjaki s področja varnosti 
in zdravja pri delu, kadrovanja in 
izobraževanja ter  Športno društvo 
SPV. Področje varnega in zdravega 
delovnega okolja, vključno s psihoso-
cialnimi vidiki dela, v našem podjetju 

že naslavljamo z različnimi ukrepi, ki 
so namenjeni ohranjanju in krepitvi 
dobrega psiho-fizičnega zdravja in 
počutja zaposlenih.
Želja po napredku in po nekaj več je 
naravna, zato smo se tudi na podro-
čju obvladovanja bolniške odločili, da 
bomo naše aktivnosti nadgradili in 
dodali nekaj novega. 

Kaj lahko Mi – zaposleni – 
storimo za SVoJE zdravje?
Zaposleni lahko vplivamo na delovne 
razmere tako, da sproti obveščamo 
nadrejene o problemih na delovnem 
mestu in o možnih izboljšavah. Z do-
bro komunikacijo med zaposlenimi 
so možnosti za preprečitev poškodb 
bistveno večje.
Z upoštevanjem navodil za varno 
delo in uporabo zaščitne varovalne 
opreme, z osredotočenostjo na delo, 
brez hitenja tako na delovnem mestu 
kot pri delu doma lahko bistveno 
zmanjšamo število poškodb pri delu 
in doma. 
Na zmanjšanje odsotnosti z dela vpli-
va kakovostno delovno okolje – dobra 
delovna skupina, v kateri prevladujejo 
dobri medčloveški odnosi, pozitiv-
no delovno vzdušje ter zaupanje in 
spoštovanje. 
Skrbimo za zdrav življenjski slog: 
1. Uravnotežena prehrana. Smo to, 

kar jemo!
2. Počitek po delu in sprostitev!
3. Redna telesna dejavnost. Vsaka 

minuta gibanja šteje!
4. Spanec za regeneracijo.
5. Negovanje dobrih medosebnih 

odnosov.
6. Ne pozabimo na duševno zdravje.

»Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno 
in zdravo staranje zaposlenih« –POLET«, katerega cilj je zmanj-
šanje odsotnosti z dela. V projekt, ki se že izvaja in bo trajal do 
septembra 2022,  sta vključeni družbi Premogovnik Velenje in 
HTZ Velenje. 

Naš cilj: 
Zmanjšanje bolniške odsotnosti na tisto stopnjo, ki jo z zdra-
vstvenimi razlogi še lahko opravičimo. 

Trenutne aktivnosti:
•	 informiranje in osveščanje zaposlenih (promocijska gradiva 

in videoposnetki), 
•	 različna usposabljanja s področja aktivnega in zdravega 

staranja ter odsotnosti z dela. Glede na razmere in varnostne 
ukrepe v povezavi z epidemijo Covid-19 so se izobraževanja 
izvajala tudi v spletni (»webinar«) obliki. 

•	 na področju izbranega ukrepa smo oblikovali individualizira-
ni načrt za delavce, ki so odsotni z dela več kot 6 mesecev.  

Kaj pričakujemo:  
Pričakujemo, da bo imel projekt za zmanjševanja bolniške odso-
tnosti poleg finančnih tudi druge rezultate: 
•	  sprememba v t. i. »pripadnosti« zaposlenih;
•	  večje zadovoljstvo delavcev;
•	  sprememba v stilu vodenja;
•	  ugodnejše zdravstveno stanje delavcev;
•	  manj motenj v proizvodnji. 

Pristopili smo k vpeljavi projekta PolET – PoZDraV 
aKTiVNiM.

in še čisto na koncu
časi so zelo turbulentni in 
če ne bomo že danes poskr-
beli zase, kdo bo to storil 
namesto nas? zato je res zelo 
pomembno, da poskrbimo 
za svoje duševno in telesno 
zdravje.                                    

Iz analize, ki jo v podjetju 
vodimo na področju bolni-
ške odsotnosti, je razvidno, 
da smo zaposleni, kljub 
epidemiji, v začetku tega 
leta, glede na isto obdobje 
lanskega leta, uspeli znižati 
bolniško odsotnost. 

Saša Smonkar  
in Jana Žolgar

Vir:
HR & M, Strokovna revija za področje 
razvoja organizacij in vodenja ljudi pri 

delu, december/2020/januar2021, letnik 6
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Stanje iz leta v leto … 
Premogovnik Velenje in HTZ Velenje v številkah

PrEMogoVNiK VElENJE 2020
36.882 IZGUBLJENIH DELOVNIH DNI oz. 
31,63 IZGUBLJENIH DELOVNIH DNI NA 
ENEGA ZAPOSLENEGA

HTZ VElENJE i.P. 2020
21.237 IZGUBLJENIH DELOVNIH DNI oz. 
26,06 IZGUBLJENIH DELOVNIH DNI NA 
ENEGA ZAPOSLENEGA

BolNiŠKa oDSoTNoST Do 30 DNi, NaD 30 DNi iN SKUPaJ glEDE Na VZroK (v %)

PreMogovnIk velenje 2015 2016 2017 2018 2019 2020

nezgoda na delu do 30 dni 0,86 0,76 0,66 0,73 0,91 1,13
nezgoda na delu nad 30 dni 1,51 1,58 1,67 1,65 1,96 2,3
Poškodba izven dela 0,96 1,54 1,29 1,30 1,10 1,14
nega 0,13 0,17 0,22 0,19 0,18 0,17
ostala obolenja do 30 dni 3,84 3,37 3,48 3,51 3,39 3,88
ostala obolenja nad 30 dni 2,01 2,61 2,41 2,19 2,59 3,45
skUPaj 9,31 10,03 9,73 9,57 10,13 12,07

Htz velenje 2015 2016 2017 2018 2019 2020

nezgoda na delu do 30 dni 0,31 0,47 0,33 0,32 0,34 0,50
nezgoda na delu nad 30 dni 0,67 1,04 1,38 0,96 0,72 0,91
Poškodba izven dela 0,65 0,70 0,78 0,90 0,87 0,98
nega 0,07 0,08 0,13 0,09 0,09 0,09
ostala obolenja do 30 dni 3,05 3,23 3,15 3,19 2,84 3,58
ostala obolenja nad 30 dni 3,27 3,73 5,11 4,39 3,89 4,00
skUPaj 8,02 9,25 10,88 9,85 8,76 10,06

oDSToTEK BolNiŠKE oDSoTNoSTi SKoZi ČaS

Premogovnik Velenje HTZ Velenje
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razpis štipendij in vajeništva 
za šolsko leto 2021/2022
Štipendijska politika ima v naši Skupini pomembno vlogo pri pridobivanju ustreznih kadrov, zato 
štipendisti v Skupini Premogovnik Velenje predstavljajo pomemben vir bazena talentov za podje-
tja. V šolskem letu 2020/2021 imamo v Skupini skupno 71 štipendistov in 11 vajencev v različnih 
programih in usmeritvah. V zadnjih letih se spreminja struktura štipendistov, saj opažamo padec 
rudarsko usmerjenih štipendistov ter rast štipendistov s področja strojništva in elektrotehnike, s 
katerimi nadomeščamo pomanjkanje rudarskih programov.

Ponosni smo na število štipendistov in vajencev v tekočem 
šolskem letu, saj smo dosegli najvišje število štipendistov v 
zadnjih petih letih. Zavedamo se pomena naložbe v znanje 
in v potencial mladih, zato želimo uspešno zgodbo štipen-
diranja nadaljevati tudi v prihajajočem šolskem letu. 
Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo nova štipendijska 
in vajeniška mesta v podjetjih Premogovnik Velenje, HTZ 
Velenje in Sipoteh. 

Prijave za vajeniška mesta zbiramo do 30. 6. 2021, 
prijave za štipendije pa do 31. 8. 2021. Kandidate 
vabimo, da nam prijavo pošljejo na elektronski 
naslov stipendije@rlv.si ter zraven priložijo življe-
njepis, potrdilo o vpisu in zadnje šolsko spričevalo 
oz. potrdilo o opravljenih izpitih.

foto: Miran Beškovnik
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PREMOGOVNIK VELENJE  
ŠTIPENDIRA V PROGRAMIH:

RUDARSTVO
geostrojnik rudar
geotehnik
dipl. inž. geotehnologije (VS/UN)
mag. inž. geotehnologije

STROJNIŠTVO
mehatronik operater*
strojni mehanik*
oblikovalec kovin - orodjar*
strojni tehnik
dipl. inž. strojništva (VS/UN)
mag. inž. strojništva

ELEKTROTEHNIKA
elektrikar*
elektrotehnik
dipl. inž. elektrotehnike (VS/UN)
mag. inž. elektrotehnike

RAZPIS 
ŠTIPENDIJ
ŠTIPENDISTOM NUDIMO:

−− stimulativno štipendijo,
−− opravljanje praktičnega usposabljanja in 

prakse,
−− plačilo praktičnega usposabljanja in 

jamskega dodatka,
−− brezplačen avtobusni prevoz, malico in 

zdravniški pregled,
−− zaposlitev po končanem izobraževanju.

PRIJAVE:

Prijave za vajeništvo zbiramo do 30. 6. 2021.
Prijave za štipendije zbiramo do 31. 8. 2021.

V prijavi navedite, za katero podjetje se 
prijavljate, in priložite življenjepis, potrdilo o 
vpisu ter zadnje šolsko spričevalo oz. potrdilo o 
opravljenih izpitih.

Prijave zbiramo na e-naslov stipendije@rlv.si.

* V označenih programih razpisujemo vajeniška mesta in štipendije.

V Skupini Premogovnik 
Velenje razpisujemo 
štipendije in vajeniška 
mesta za šolsko leto 
2021/2022

ČUT ZA PRIHODNOST

SIPOTEH  
ŠTIPENDIRA V PROGRAMIH:

STROJNIŠTVO
strojni tehnik
dipl. inž. strojništva (VS/UN)

HTZ VELENJE  
ŠTIPENDIRA V PROGRAMIH:

STROJNIŠTVO
mehatronik operater*
strojni mehanik*
oblikovalec kovin - orodjar*
strojni tehnik
dipl. inž. strojništva (VS/UN)
mag. inž. strojništva

ELEKTROTEHNIKA
elektrikar*
elektrotehnik
dipl. inž. elektrotehnike (VS/UN)
mag. inž. elektrotehnike
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Na oBiSKU

Žiga Jelen
»Če si dober do drugih, so oni dobri tudi do tebe.«

Pošten, iskren in iznajdljiv. To so lastnosti našega tokratnega sogovornika Žige Jelena, ki je še 
eden od predstavnikov mlajše generacije sodelavcev Premogovnika Velenje. Našemu kolektivu se 
je kot diplomant in pripravnik s področja strojništva pridružil pred osmimi leti. Njegov potencial 
so v podjetju kar hitro prepoznali in mu po dobrih treh letih dela v družbi zaupali nekoliko 
odgovornejše funkcije. Trenutno je zaposlen kot odgovorni strojni projektant zahtevnih del, z 
letošnjim letom pa je prevzel še vodenje inovacijske dejavnosti v Premogovniku Velenje. Žiga je 
vedno dobre volje, svojo pozitivno energijo pa z veseljem prenaša tudi na svoje sodelavce. Kljub 
številnim izzivom in nalogam, ki mu jemljejo ogromno časa, svojo družino vedno postavi na prvo 
mesto. Z ženo Mojco ob hčerki Viti letos pričakujeta že drugega otroka.

Na oBiSKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Lepih spominov na mlajša leta imam 
veliko. Težko je izpostaviti le enega. 
Lahko omenim, da sem v mlaj-
ših letih doživel veliko družinskih 
potovanj z avtodomom. Skorajda ni 
bilo počitnic, ki jih ne bi izkoristili za 
potovanje. Potovali smo po celotni 
Evropi in spoznavali nove kraje ter 
tuje kulture. Za vsa ta doživetja sem 
svojim staršem zelo hvaležen.

 kakšen učenec ste bili?
V osnovni šoli sem bil odličen uče-
nec, na gimnaziji sem dosegel prav 
dober uspeh in na fakulteti prav tako. 
Nikoli nisem imel težav z učenjem. 
Včasih sem mi je zdel kateri učni 
predmet nepomemben, a se je zmeraj 
našel kdo izmed starejših, ki je pri-
pomnil, da nikoli ne veš, kaj vse boš 
potreboval v času svojega življenja. 
Strinjam se, da je bolje imeti več 
znanja kot premalo.

 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Pri svojih desetih letih pravzaprav še 
nisem vedel, kateri poklic bi rad opra-
vljal v življenju. Bilo je veliko stvari, 
ki so me zanimale. Vedel sem le, da 
mi je najbolj všeč izobrazba v tehnič-
ni smeri. Na gimnazijo sem se vpisal, 
ker tudi po koncu osnovne šole nisem 
bil prepričan, kateri poklic bi izbral. 
Po gimnaziji sem izbral strojništvo 
in lahko rečem, da je bila to prava 

foto: Slobodan Mrkonjić
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Žiga z ženo Mojco in njuno hčerko Vito, letos pričakujeta še enega otroka.

izbira zame. Strojništvo ponuja širok 
izbor poklicev, povpraševanja po teh 
profilih pa je zmeraj veliko.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
V Premogovniku Velenje sem se 
zaposlil kot štipendist leta 2013. Tri 
leta sem opravljal delo ključavničarja 
v Jamski strojni službi. Trenutno sem 
zaposlen v organizacijski enoti Projek-
tiva, kjer opravljam delo odgovornega 
strojnega projektanta zahtevnih del. 
Večino mojega dela predstavlja izdela-
va strojnih delov rudarskih projektov, 
manjši del pa tudi konstruiranje. V 
začetku letošnjega leta sem prevzel 
tudi vodenje inovacijske dejavnosti v 
Premogovniku Velenje, kar mi pred-
stavlja dodaten izziv pri delu.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje, v 
katerem so bili zaposleni moj oče, oba 
stara očeta in en od pradedov. Zdaj 
sem jaz tisti, ki nadaljuje družinsko 
tradicijo. Ko sem se zaposlil, je veljalo, 
da bo v tem premogovniku potekalo 
odkopavanje premoga do leta 2054. 
Zdaj je v medijih zaslediti zgodnej-
še letnice zapiranja premogovnika. 
Menim, da je Premogovnik Velenje 
visokotehnološko razvito podjetje, ki 
skupaj s TEŠ predstavlja pomemben 
potencial tako za slovensko gospodar-
stvo kot tudi za lokalno okolje.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Ko se odpravim na delo, najprej 
pomislim na izzive, ki me čakajo tisti 
dan oz. prihodnje dni v službi. Pomi-
slim, kaj vse bo treba storiti, da bom 
dosegel tiste cilje, ki jih »šef« priča-
kuje od mene. Projektantsko delo je 
v pretežni meri samostojno, rezultat 
dela pa je odvisen od tega, kako se po-
sameznik sam angažira in kako dobre 
oz. natančne podatke bo pridobil od 
svojih sodelavcev in jih nato uporabil 
pri izdelavi dokumentacije.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Pri svojem delu se lahko vedno 
zanesem na svoje bližnje sodelav-
ce, predvsem na ostale projektante. 
Vsekakor pa je treba izpostaviti tudi 
druge službe Premogovnika Velenje, 
s katerimi zelo dobro sodelujemo. 
Dober odnos s sodelavci je veliko 
vreden. „Kameradstvo“ je v Premo-
govniku Velenje še zmeraj prisotno. 

Če si dober do svojih sodelavcev, so 
tudi oni dobri do tebe.
 kaj najraje počnete v prostem času?
Kot sem že dejal, me je v mlajših 
letih zanimalo veliko različnih 
stvari – tudi zdaj ni prav nič drugače. 
Nimam izrazitega hobija. Starša sta 
me navdušila nad potovanji po tujini, 
zato tudi sam rad potujem. Pred leti 
sem se izučil za čebelarja in skrbel za 
čebelnjak z desetimi družinami. Ker 
smo mlada družinica in je potrebno 
čebelarjenju nameniti precej prostega 
časa, sem moral ta hobi opustiti. V 
spomladanskih in poletnih mesecih 
se rad posvetim urejanju okolice hiše 
in zelenjavnega vrta. Če pa se kljub 
vsemu še najde kaj prostega časa, se z 
veseljem udeležim katere od športnih 
dejavnosti s prijatelji.
 kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni?
Največ mi pomeni družina, ki jo s 
partnerko Mojco skupaj ustvarjava. 
Imava hčerko Vito, ki bo stara dve 
leti, pričakujeva pa tudi drugega 
otroka. Tu je še oče Vito in stari oče 
Jože ter sestra Jana, ki z nečakom Oli-
verjem živi v Londonu. Smrt mame 
v lanskem letu nas je vse skupaj zelo 
pretresla. Skupaj se trudimo, da 
najdemo tisto pravo pot, ki nas bo v 
življenju vodila naprej.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografiji smo partnerka Mojca, 
hčerka Vita in jaz. Slika je nastala 
med spomladanskim pohodom na 

okoliški hrib Vodemljo. Naša Vita 
uživa v raziskovanju narave, zato se 
večkrat odpravimo na sprehod ali 
krajši pohod v okolico.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Celo življenje živim v Velenju, 
študiral pa sem v Ljubljani. Če sem 
iskren, bi lahko živel kjerkoli na svetu 
v podobnem podnebju, kot je v Slove-
niji. Rad imam naravo in čisto okolje, 
česar je pri nas v izobilju. Zaenkrat 
ne razmišljam o tem, da bi se preselil 
kam drugam. 
 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?
V zadnjem letu je bilo udejstvovanje 
v teh ustanovah zaradi virusa skoraj 
nemogoče. V normalnih razmerah pa 
bi me proti večeru lahko največkrat 
srečali v kateri od šolskih telovadnic, 
kjer bi s prijatelji igral odbojko. Kar 
se tiče kulturnih dejavnosti, z Mojco 
rada zaideva v galerijo ali muzej ali pa 
se udeleživa katerih drugih kulturnih 
prireditev v domači občini.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Zase lahko rečem, da sem pošten, is-
kren in – kadar je to potrebno – tudi 
iznajdljiv.
 kaj bi spremenili pri sebi?
V splošnem ne bi spreminjal nič.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
»Če si dober do drugih, so drugi 
dobri tudi do tebe.«

Slobodan Mrkonjić
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Naj živi nam večno naš 
rudarski Srečno!

Spoštovani sodelavci, spoštovane sodelavke

zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje spoštujemo svojo zgodovino in ne glede na zahtevne čase z optimiz-
mom zremo v prihodnost. Ponosni smo na dosežke, ki smo jih v teh letih dosegli. Ni nas strah jutrišnjega dne. 
Pot, ki je pred nami, je težka in polna ovir, a vendarle smo na tej poti skupaj. Posebej ponosni smo lahko na 
vrednote, ki jih nosimo v sebi in so temelj tradicije rudarskega poklica. 

Za uspešno podjetje so pomembni dobri medsebojni odnosi. Ko nam je težko, stopimo skupaj in dokažimo, da 
smo enotni in s tem močnejši. Čaka nas obdobje težkih in zahtevnih odločitev, vendar verjamem, da znamo in 
hočemo delati – s tem dokazujemo, da so naši dosežki ekonomsko in socialno upravičeni.

Svet delavcev si bo skupaj z vami tudi v bodoče prizadeval, da bodo medosebni odnosi dobri, naše vrednote pa 
vodilo na začrtani poti, saj bo naša pot v prihodnost le tako odločna in jasna.

Spoštovani sodelavke in sodelavci, pred nami je 3. julij, praznik rudarjev, ki ga praznujemo v spomin in opomin 
na pretekle dogodke. Našo pripadnost podjetju kažemo tudi z vsakoletnim srečanjem ob rudarskem prazniku in 
tako naj bo tudi letos, ko bomo na Mestnem stadionu v Velenju obeležili tradicionalni skok čez kožo. Na ta dan 
pozabimo na vsakodnevne skrbi in zamere ter se skupaj zazrimo v prihodnost. Bodite z nami, pripeljite svoje 
družine in prijatelje, da bomo lahko skupaj pospremili že 60. generacijo mladih rudarjev v naš rudarski stan.

Spoštovani sodelavci in sodelavke, v imenu Sveta delavcev Premogovnika Velenje vam iskreno čestitam ob našem 
prazniku in vam želim čim bolj varno in uspešno delo tudi v prihodnje!

naj živi nam večno naš rudarski  srečno!
Danilo Rednjak,

predsednik Sveta delavcev PV

NaJ ŽiVi NaM VEČNo NaŠ rUDarSKi SrEČNo!
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Spoštovani rudarji, sodelavke, 
sodelavci, 

naj bo praznik rudarjev še 
naprej ponos vseh zaposle-
nih v Skupini Premogovnik 
Velenje. Vrednote in pre-
danost našemu poklicu se 
kažejo vsakodnevno, pa naj 
gre za epidemijo covida-19 
ali trenutno dogajanje v zvezi 
z zaprtjem Premogovnika 
Velenje, zaradi česar zremo 
v prihodnost z negotovostjo. 
Prepričan sem, da bomo našli 
pot, ki bo sprejemljiva.

v imenu aktiva delovnih 
invalidov skupine Premo-
govnik velenje izrekam vsem 
zaposlenim in upokojenim 
sodelavcem iskrene čestit-
ke ob 3. juliju – prazniku 
rudarjev.

 Vlado Postružin,
predsednik Aktiva delovnih 

invalidov Skupine PV

čestitamo ob 3. juliju – rudarskem prazniku! 

Spoštovani sodelavke in sodelavci, pred nami je 3. julij, naš dan, dan rudarjev, ki ga poleg rudarjev s ponosom 
praznujemo tudi vsi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje.

Tudi v letošnjem letu se je ali se bo v kratkem upokojilo precejšnje število naših sodelavcev. Ob tej priložnosti se 
vam zahvaljujemo za vaš trud, za neizbrisen pečat, ki ste ga pustili v podjetju, in vam vse dobro želim tudi v pokoju.

Z letošnjim 60. tradicionalnim skokom čez kožo, nadaljujemo simbolno dejanje sprejemanja novincev v naš stan. 
Na delovno pot jih bomo pospremili s spoštovanjem in tradicijo, da se bodo po nas zgledovali in ohranili za naš 
poklic še vedno veljavna načela pripadnosti, požrtvovalnosti, tovarištva in nesebične pomoči. 

Pred nami je odločilno obdobje, v katerem se bodo sprejemale odločitve o nadaljnji usodi rudarstva v Šaleški dolini. 

Zaradi tega smo in bomo aktivni v prizadevanjih, da bo rudarski SREČNO še dolga desetletja odmeval po rovih 
premogovnika in med prebivalci Šaleške doline. 

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

naj nam bo ta dan v ponos!

Srečno! 
Simon Lamot, 

predsednik SPESS-Sindikata PV

NaJ ŽiVi NaM VEČNo NaŠ rUDarSKi SrEČNo!

Humanitarnosti, pri kateri človek daruje del sebe, da povrne zdrav-
je ali celo reši življenje drugega človeka, se ne da ovrednotiti in ne 
plačati. Rudarska solidarnost v tem pogledu še vedno živi med nami, 
krvodajalci.

spoštovani sodelavci in sodelavke, ob prazniku rudarjev – 3. 
juliju, vam iskreno čestitamo in vam želimo čim bolj varno in 
uspešno delo.

Srečno!

Aktiv Rdečega križa  
Skupine PV
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Vsem zaposlenim v družbah Skupine PV 
izrekamo iskrene čestitke ob dnevu rudarjev. 

Želimo vam še veliko močnih tovariških stiskov 
rok, veselih pogledov in lepih spominov. 

ob prazniku rudarjev pa vam želimo, da se 
ponosno zazrete nazaj v bogato preteklost in s 
smelim korakom odidete naprej v prihodnost.

Tradicija nas bogati, novo pomlajuje staro,  
mlado posluša izkušeno.

Zaupanje se vzpostavlja tudi v najmanjših 
trenutkih našega odnosa.

Sodelovanje se rojeva iz spoznanja,  
da delamo v skupno dobro.

Spoštovanje je občutek, ki ga nosimo v sebi.
Dotika se našega bistva, tega, kar ljudi dela ljudi.

Iskreno vam čestitamo ob prazniku rudarjev –  
z rudarskim srečno in gasilskim na PoMoč!

Članice in člani PIGD PV

NaJ ŽiVi NaM VEČNo NaŠ rUDarSKi SrEČNo!

Ob prazniku rudarjev vam 

Pihalni orkester  
Premogovnika velenje 

iskreno čestita in želi varno ter uspešno delo. 

Obenem se veselimo, da vam bomo lahko vnovič 
zaigrali ob našem največjem rudarskem prazniku.

Srečno!

dr. Gregor Jeromel,
predsednik POPV

Ob 3.juliju – prazniku rudarjev 
ponosno čestitamo vsem zaposlenim 

v Skupini Premogovnik Velenje.

Harmonikarski orkester barbara Pv
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SKUPiNa HSE

Elektro Maribor prodal večinski 
delež Energije plus družbi HSE
Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Elektro Maribor sta 9. junija 2021 podpisali 
pogodbo o prodaji oziroma nakupu večinskega, 51-odstotnega lastniškega deleža družbe za 
prodajo električne energije in storitev Energija plus. Vstop HSE, vodilnega proizvajalca električne 
energije iz obnovljivih virov oziroma t. i. zelene energije v državi, v družbo Energija plus, bo 
končan po odobritvi Agencije za varstvo konkurenci (AVK).

HSE je v regiji prisoten prek družbe 
Dravske elektrarne Maribor (DEM), 
ki proizvede največ energije iz obno-
vljivih virov v državi, in družbe za 
projektiranje HSE Invest. Predstavnik 
kupca, generalni direktor Hse dr. 
viktor vračar je ob podpisu pogodbe 
dejal: »Lokalno okolje poznamo, saj v 
njem deluje več kot tristo naših sode-
lavcev, ga spoštujemo in ocenjujemo 
kot perspektivno regijo za nadaljnji 
razvoj energetske dejavnosti. Zato 
se veselimo novega sodelovanja z 
Elektro Maribor oziroma z družbo 
Energija plus, preko katere bomo sku-

Družbe iz skupine HSE 
so družbi Energija plus iz 
lastnega proizvodnega port-
felja že sedaj letno dobavljale 
več kot 1.000 GWh elek-
trične energije. Povezava bo 
zagotovila bistveno bolj fle-
ksibilne produkte končnim 
odjemalcem, od dolgoročnih 
produktov, možnosti prodaje 
nazaj in »reodkupa«.

paj neposredno dostopali do konč-
nega uporabnika. Vstop Holdinga v 
maloprodajno družbo Energija plus 
je izjemnega regionalnega pomena, 
saj se tako še bolj izpostavi lokalna 
povezanost in družbena odgovornost 
lokalnih podjetij. Na širšem maribor-
skem območju pospešeno vlagamo 
in širimo proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov z naložbo v veliko 
sončno elektrarno Zlatoličje. Preu-
čujemo tudi možnost izrabe vetra in 
geotermalne energije.  Vse predvide-
ne izboljšave, ki temeljijo na strategiji 
prehoda na oskrbo z zeleno energijo, 

Z vstopom HSE v večinsko lastniško strukturo Energije plus, bo lahko slednja v prihodnje še bolj učinkovito uresničevala 
strateške cilje prehoda v brezogljično družbo. Na fotografiji z leve poslovna direktrja HSE Uroš Podobnik in mag. Marko Štrigl, 
generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar in predsednik uprave Elektro Maribor mag. Boris Sovič (foto: HSE)
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bodo koristile vsem udeležencem na 
trgu, ponudnikom in uporabnikom 
električne energije.«
Predstavnik prodajalca, predsednik 
uprave elektro Maribor mag. boris 
sovič, je zadovoljen z doseženim 
v pogajanjih: »Verjamemo, da je 
sklenjeni posel v interesu uporabni-
kov storitev družbe Energija plus in 
njenih zaposlenih. Energija plus je 
zelo uspešna gospodarska družba. 
Kupcem ponuja celovito in trajnostno 

energetsko oskrbo v okviru krovne 
blagovne znamke. Poleg oskrbe z 
električno energijo in zemeljskim 
plinom nudi tudi oskrbo s toploto, 
sončne elektrarne za samooskrbo na 
ključ, razpolaga z javno polnilno in-
frastrukturo za električna vozila, nudi 
mikro e-mobilnost, kot so e-kolesa 
in skiroji, ter ostalo. Podpis pogod-
be pomeni prodajo 51-odstotnega  
osnovnega kapitala družbe Energija 
plus, pri čemer bo Elektro Maribor 

kot lastnik ohranil 49-odstotni delež 
v omenjeni družbi. Pomembno je, da 
bo družba Energija plus v prihodnje 
lahko še bolj učinkovito uresničevala 
strateške cilje prehoda v brezogljično 
družbo. Vstop partnerja s podobnimi 
razvojnimi načrti je pomemben za 
razvoj novih načinov oskrbe z elek-
trično energijo in storitev za aktivne 
odjemalce, usmerjenih v čim višjo 
stopnjo energetske samozadostnosti.«

vir: SZJ HSE

Podpis pogodbe pomeni prodajo 51 % osnovnega kapitala družbe Energija plus d.o.o., pri čemer bo Elektro Maribor ohranil 
kot lastnik 49 % delež v družbi Energija plus. Na fotografiji generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar s predsednikom uprave 
Elektro Maribor mag. Borisom Sovičem (foto: HSE)

Družba Holding slovenske elektrarne (HSE) je vodilni proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov oziroma t. i. zelene 
energije v Sloveniji (foto: HSE)
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Naša dolžnost je, da okolje 
ne le ohranimo, temveč 
poskrbimo za njegov razvoj
Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji proizvajalec električne energije v Sloveniji, 
tudi iz obnovljivih virov, s svojimi projekti dokazuje, da okoljska politika ni le mrtva črka na 
papirju. Ob svetovnem dnevu okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, se lahko pohvalimo s številnimi 
projekti, ki so skozi leta prispevali k izboljšanju kakovosti življenja in okolja. Preobrazba v 
nizkoogljično družbo je namreč mogoča le s premišljeno in trajnostno naravnano razvojno 
politiko. To nam narekujejo tudi pridobljeni mednarodni certifikati: vse družbe skupine HSE, ki 
proizvajajo električno energijo, imajo mednarodni certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

Premogovnik Velenje na rekultiviranih površinah ustvarja zametke za izvajanje in razvoj različnih dejavnosti, tudi turističnih. 
okolje je zgledno urejeno, Šaleška jezera, ki so nastala zaradi rudarjenja, pa so čista in urejena. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Premogovnik Velenje
V Premogovniku Velenje, kjer je 
glavni cilj skrb za zdravo delovno in 
bivalno okolje, se s preprečevanjem 

ob svetovnem dnevu okolja

in z odpravljanjem negativnih vplivov 
na okolje srečujejo že od začetka 
delovanja. Pred leti so se aktivno 
vključili v program stanja voda, tal 

in zraka v Šaleški dolini. V industrij-
skem okolju doline na rekultiviranih 
površinah ustvarjajo zametke za 
izvajanje in razvoj različnih dejavno-
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Blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj je opremljen z najsodobnejšimi čistilnimi napravami in zato bistveno prispeva k še doda-
tnemu znižanju izpustov v okolje. Na fotografiji je naprava za razžveplanje dimnih plinov. (foto: TEŠ)

sti, tudi turističnih, zaradi česar so 
sanirali okolje do te mere, da so šale-
ška jezera čista in urejena. Aktivni so 
na področju reševanja problematike 
neprijetnih vonjav iz zračilnih jaškov, 
četudi te nikdar ne prekoračujejo 
predpisanih vrednosti, s projektoma 
optimizacije ravnanja z odpadki in 
ponovne uporabe jamskega lesa pa so 
vzpostavili sistem vračanja materialov 
nazaj v proizvodni proces ali pa so ga 
opredelili za druge namene uporabe. 
Tako so manj obremenili okolje, kot 
bi ga, če bi še vedno uporabne mate-
riale opredelili kot odpadek. Vzposta-
vili so tudi sistem boljšega ločevanja 
odpadkov, s katerim se je povečal 
delež odpadkov, ki se lahko obdelajo. 
Na področju izvajanja dejavnosti 
premogovništva pa so za izboljšanje 
stanja padavinskih voda, ki iztekajo iz 
utrjenih površin v vodotok, pripravili 
in izvedli projekt pregleda vseh oljnih 
lovilcev in neustrezne zamenjali, 
nekatere pa tudi na novo vgradili. 

Termoelektrarna Šoštanj
Tudi Termoelektrarna Šoštanj, ne-
ločljivo povezana s Premogovnikom 
Velenje, že od konca prejšnjega stole-
tja posebno skrb posveča varovanju 
in izboljševanju okolja, v katerega je 
umeščena, v njem deluje in ga aktivno 
soustvarja. V tem obdobju je družba 
veliko vlagala v okoljske projekte, 
predvsem z namenom osnovnega 
znižanja pred tem zelo visokih kon-
centracij plinov NOx, SO2 in prahu 
v dimnih plinih. Najpomembnejši 
projekti v zadnjem obdobju pa so bili: 
nadomestitev blokov 1–4 z novim blo-
kom 6, ki je opremljen z najsodobnej-
šimi čistilnimi napravami in prispeva 
k še dodatnemu znižanju izpustov v 
okolje; znižanje koncentracij NOx s 
500 na 200 mg/m3 in SO2 v dimnih 
plinih bloka 5 s 400 na 200 mg/m3; 
izgradnja prestrezalnika onesnaže-
nih voda, s čimer je TEŠ omogočil 
prestrezanje raznih vrst onesnaževa-
nja vode (od onesnaževanja, ki bi bilo 
posledica eventualnih nesreč z nevar-

nimi snovmi, kot tudi onesnaževanja, 
ki bi bilo posledica skritih defektov na  
sistemih transporta pepela in žlin-
dre); ter centrifugiranje blatne vode, 
s čimer je TEŠ iz sicer odpadne vode 
pridobil dodatne količine čiste vode 
za hlajenje.

Soške elektrarne Nova 
gorica
V Soških elektrarnah Nova Gorica, ki 
na celotnem povodju reke Soče upra-
vljajo s kar devetindvajsetimi hidroe-
nergetskimi objekti, sta odgovornost 
in spoštovanje narave prisotna na 
vseh področjih. Pri energetski izrabi 
vodnega potenciala Soče in porečja 
se vedno upoštevajo strogi okoljevar-
stveni vidiki ter vsa načela trajnostne-
ga in sonaravnega razvoja, v do sedaj 
izvedenih projektih in investicijah pa 
načela večnamenskosti. Hidroelek-
trarne so namreč veliko več kot le pro-
izvodni objekti – so hranilniki vode v 
sušnih obdobjih in zadrževalniki ob 
poplavah, akumulacije soških hidro-
elektrarn pa so zajetja za pitno vodo, 
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V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) so v zadnjih petih letih iz reke Drave odstranili dobrih 18 milijonov kilogramov plavja 
(največ leta 2018 po katastrofalnem vetrolomu) in s tem dnevno skrbeli za primerno pretočnost ter čistost reke Drave. (foto: DEM)

V družbi DEM so vzpostavili ribjo stezo oz. prehod za vodne organizme na 
hidroelektrarni Mariborski otok, ki jim omogoča prehod iz enega v drugi del reke 
(ločen je s pregrado - hidroelektrarno). (foto: DEM) 

ribogojnice in turistično rekreacijske 
površine. Tehnologije in oprema, ki 
so bile v elektrarne na Soči vgrajene 
skozi desetletja, so okolju prijaznej-
še, od leta 2020 pa SENG proizvaja 
obnovljivo električno energijo tudi z 
izkoriščanjem sonca. Obratovati je na-
mreč začela prva sončna elektrarna  v 
okviru družbe SENG, SE Hubelj, ki bo 
v predvideni 27-letni življenjski dobi 
proizvedla približno 2,1 GWh okolju 
prijazne sončne energije. 

Dravske elektrarne 
Maribor
Okoljska in družbena odgovornost sta 
tudi dve od temeljnih vrednot družbe 
Dravske elektrarne Maribor, najve-
čje proizvajalke električne energije 
iz obnovljivih virov v skupini HSE 
in Sloveniji. Med najpomembnejše 
okoljske projekte preteklega obdobja 
štejejo postavitev deponij za izvlečeno 
plavje na vseh osmih velikih hidro-
elektrarnah na reki Dravi. V zadnjih 
petih letih so namreč sodelavci iz reke 
Drave odstranili dobrih 18 milijo-
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Družba SENg od leta 2020 proizvaja obnovljivo električno energijo poleg vode tudi z izkoriščanjem sonca. obratovati je začela 
prva sončna elektrarna v okviru družbe SENg, SE Hubelj, ki bo v predvideni 27-letni življenjski dobi proizvedla približno 2,1 
gWh okolju prijazne sončne energije. (foto: SENg)

nov kilogramov plavja (največ leta 
2018 po katastrofalnem vetrolomu) 
in s tem dnevno skrbeli za primerno 
pretočnost ter čistost reke Drave. Na 
proizvodne objekte so postavili lovilce 
oljnih hlapov, ki bi se sicer izločali v 
zrak, in lovilce olj, ki bi se sicer izliva-
la v vodo. Posebej uspešen je njihov 
projekt odstranjevanja sedimentov, s 
katerim iz reke Drave letno odstra-
nijo skoraj 40.000 kubičnih metrov 
sedimentov, z njimi pa, ker skladno z 
zakonodajo ni mogoč odvoz, oblaga-
jo asfaltno brežino Ptujskega jezera. 

Tako ji dajejo naravnejši videz ter 
gradijo tako imenovane umetne otoke 
– nove habitate za rastline in rečne 
ptice. Razširili so tudi odvodni kanal 
hidroelektrarne Zlatoličje, s čimer so 
nastali novi zatoki, ki predstavljajo pri-
jaznejše življenjsko okolje vodnemu in 
obvodnemu življu. Zgrajen nov habitat 
je na to območje vrnil ptice breguljke, 
ene najmanjših predstavnic družine 
lastovk, ki za gnezdenje potrebuje 
navpične peščene stene. DEM aktivno 
sodelujejo z vsemi ribiškimi družina-
mi ob reki Dravi, sredstva, ki jim jih 

namenjajo, pa so namenjena vlaganju 
ribjih mladic v reko, s čimer skrbijo 
za ohranjanje pestrosti ribjega življa. 
In nenazadnje, na DEM so vzpostavili 
ribjo stezo oz. prehod za vodne orga-
nizme na hidroelektrarni Mariborski 
otok, ki jim omogoča prehod iz enega 
v drugi del reke (ločen s pregrado 
– hidroelektrarno). V prihodnjih 
letih načrtujejo postavitev prehodov 
za vodne organizme tudi na ostalih 
hidroelektrarnah na reki Dravi. 

Služba za korporativno  
komuniciranje skupine HSE

Odgovornost do okolja torej ni nekaj, s čimer bi se v skupini HSE ukvarjali zgolj v zadnjem obdobju. Vse od 
ustanovitve dalje, torej vseh dvajset let našega obstoja in delovanja, se zavedamo, da smo v okolju le gostje, ki iz-
koriščamo njegove naravne vire za proizvodnjo električne energije in se trudimo vračati tako, da zanj kar najbol-
je skrbimo. Naša dolžnost in zaveza prihodnjim generacijam je, da v okolje vložimo vsaj toliko, kot nam daje, in 
da ga ne le ohranimo, temveč poskrbimo za njegov razvoj. Projekti, ki jih načrtujemo v prihodnjem obdobju – 
izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi, postavitev Sončne elektrarne Prapretno, največje v Sloveniji, postopno 
opuščanje proizvodnje električne energije iz premoga ter nadaljnje prilagajanje naših dejavnosti najzahtevnejšim 
okoljskim standardom in pričakovanjem ter zavezam dokazujejo, da smo na pravi poti. 
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Tokratna sončna elektrarna Zlatoličje 5 je sestavljena iz 35 
samostojnih segmentov podkonstrukcije slovenskega proi-
zvajalca Hermi, na katero je montiranih po 12 fotonapeto-
stnih modulov. Elektrarna ima skupaj 420 fotonapetostnih 
modulov proizvajalca  Canadina Solar, ki zagotavljajo 
112,56 kWp skupne instalirane moči. Ker je imel investitor 
del modulov že nabavljenih, je HTZ dobavil zgolj preostali 
del fotonapetostnih modulov, vse module in ostalo opre-
mo pa smo uspešno dogradili v celoto.

Neprecenljive izkušnje in inženirsko znanje
Z bogatim inženirskim znanjem in natančnim načrtova-
njem elektrarne smo v družbi HTZ uspešno vgradili tako že 
dobavljeno kot tudi novo opremo ter s tem v eni elektrarni 
združili dve tehnologiji fotonapetostnega generatorja. 
Montaža sončne elektrarne Zlatoličje 5 je zaradi naklona 
nabrežine, ki ima več kot 40 stopinj, ter relativno neugodnega 
časa za postavitev sončnih elektrarn – ta je potekala v poznih 
jesenskih oziroma zimskih mesecih, predstavljala velik izziv, 

HTZ zgradil še eno sončno 
elektrarno v Zlatoličju
V podjetju HTZ Velenje smo konec minulega leta uspešno zaključili montažo sončne elektrarne 
Zlatoličje 5, v velikosti 112,56 kWp instalirane moči. Navedena sončna elektrarna stoji na nabrežini 
dovodnega kanala tik ob Hidroelektrarni Zlatoličje in je del Sončnega parka Zlatoličje, katerega 
so Dravske elektrarne Maribor (DEM) kot investitor zaupale v izvajanje družbi HTZ že leta 2012. 
Takrat je HTZ za investitorja uspešno zaključil montažo prve faze Sončnega parka Zlatoličje v 
skupni velikosti 776 kWp instalirane moči.

a smo na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja ter nekaj 
»zdrave trme« projekt uspešno zaključili v zastavljenem roku. 
S sončno elektrarno Zlatoličje 5 je družba HTZ pridobila 
novo referenco na področju gradnje sončnih elektrarn. 
Vnovič smo dokazali, da lahko z bogatimi izkušnjami in z 
znanjem, ki ga imamo na tem področju, uspešno zaklju-
čimo tudi večje projekte izgradnje sončnih elektrarn na 
najzahtevnejših terenih.

Izidor Merkač

Sončna elektrarna Zlatoličje 5 bo letno proizvedla 
okoli 120.000 kWh električne energije. Skupaj s 
preostalim delom Sončnega parka bo letna proi-
zvodnja električne energije nekaj več kot 930.000 
kWh, kar zadošča za povprečno letno porabo 
približno 230 gospodinjstev. 
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rgP izvaja dela v luki Koper
Družba RGP je maja letos v Luki Koper začela izvajati storitev odrivanja in dorivanja tovora v 
profitnem centru Terminal razsutih in tekočih tovorov. Družba je bila za omenjeni posel izbrana na 
javnem razpisu. Vrednost sklenjenega posla znaša skoraj štiri milijone evrov, trajal pa bo štiri leta. 
Delo bodo izvajali štirje zaposleni, od tega so v Koper prerazporedili tri delavce, enega pa dodatno 
zaposlili. Za potrebe izvajanja del je RGP konec aprila v Luko pripeljal stroj Caterpillar D9.

RGP, ki je v večinski lasti Dravskih elektrarn Maribor (Pre-
mogovnik Velenje ima v njem še 4-odstotni lastniški delež), 
se ukvarja z geotehničnimi in gradbenimi storitvami, izvaja-
njem zahtevnih sanacij v rudarstvu in gradbeništvu, izgra-

dnjo podzemnih prostorov in drugimi sorodnimi dejavnost-
mi. Ima lasten visoko usposobljen projektantski in operativni 
kader ter dobro tehnološko opremljenost, kar mu zagotavlja 
visoko kakovost in konkurenčnost na svojem področju.

Posel, ki znaša skoraj štiri milijone evrov, bo trajal štiri leta, delo pa bodo izvajali štirje zaposleni v družbi rgP.
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HTZ sodeloval pri letošnjem 
remontu šestega bloka v TEŠ
šesti blok termoelektrarne šoštanj 
(teš), ki velja za najsodobnejšo 
termoenergetsko proizvodno enoto 
v tem delu evrope, letno proizvede 
približno tretjino električne energi-
je v celotni slovenski proizvodnji. v 
njem pa tako kot v vseh dozdajšnjih 
blokih termoelektrarne šoštanj za 
proizvodnjo elektrike uporabljajo 

premog iz Premogovnika velenje. 
za brezhibno delovanje bloka 6 
je treba v določenih intervalih 
opraviti redna remontna in vzdrže-
valna dela. ta letos potekajo med 8. 
majem in 18. julijem. v navedenem 
obdobju v teš izvajajo drugi redni 
remont 600-megavatnega bloka 6. 
v tokratnih remontnih delih poleg 

HTZ je na dogorevalnem sistemu bloka 6 v TEŠ izvajal remont dogorevalnih rešetk in podvodnega iznašalnika žlindre.

zaposlenih v teš sodeluje še okoli 
380 zunanjih izvajalcev. 

S svojim znanjem in izkušnjami smo 
pri letošnjem remontu prisotni tudi 
zaposleni iz podjetja HTZ Velenje. 
Naša strojna ekipa izvaja remontna 
dela na dogorevalnem sistemu bloka 
6, kamor spada remont dogoreval-
nih rešetk in podvodnega iznašal-
nika žlindre (PIŽ). Dela potekajo v 
skladu s terminskim planom, ki so 
ga zastavili v TEŠ. Poleg strojnikov je 
pri remontu prisotna tudi elektroe-
kipa družbe HTZ, ki opravlja servis 
protieksplozijsko zaščitenih elektro-
motorjev na transportu premoga in 
pomožnih sistemih generatorja. 
Z dobrim sodelovanjem z vzdrževalno 
ekipo Termoelektrarne Šoštanj vsa dela 
dobro potekajo in bodo, kot vse kaže, 
tudi dokončana v zastavljenem roku.

Jožef Mazej
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Spodnjice ženske    3,30 € 

Spodnjice moške    3,95 € 

Perilo spodnje dolgo    11,50 € 

Spodnjice dekliške    3,75 € 

Spodnjice fantovske    4,05 € 

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

RAZPRODAJA
V SE MOR A VEN!

* Cene vsebujejo DDV. Motivi in velikosti so v omejenih količinah. Akcija traja do razprodaje zalog.

Med 380 zunanjimi izvajalci, ki so sodelovali pri tokratnem remontu bloka 6, je bila tudi ekipa Strojnega remonta HTZ.
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30 let družbe PlP
Podjetje PLP Lesna industrija, d. o. o., ki je od leta 2018 ponovno v stoodstotni lasti Premogovnika 
Velenje, letos obeležuje 30 let samostojnega delovanja, znanj in izkušenj v okviru lesnopredelovalne 
panoge. Podjetje je bilo ustanovljeno junija 1991 z namenom, da oskrbuje predvsem Premogovnik 
Velenje z vsemi potrebnimi lesnimi proizvodi, ki so nepogrešljiv in nenadomestljiv material v jami. 
Svoje izdelke vseskozi prodajajo tudi drugim kupcem v Sloveniji in tujini.

PlP nekoč
Vzporedno s proizvodnjo premoga v 
Šaleški dolini so se kazale tudi velike 
potrebe po ustreznem jamskem lesu, 
ki je bil nato skozi stoletje, vse do 
današnjih dni, nepogrešljiv in nena-
domestljiv material v jamah premo-
govnika. 
Podjetje PLP Lesna industrija je na-
stalo iz bivšega lesnega obrata TOZD 
Zunanja dejavnost Rudnika lignita 
Velenje z namenom, da oskrbuje 
Premogovnik z vsemi potrebnimi 
lesnimi izdelki in da del prihodkov 
ustvari tudi na drugih trgih. 
V prvih letih samostojnosti se je 
podjetje na trgih izven takratnega Ru-

Podjetje PlP lesna industrija je nastalo leta 1991 iz bivšega lesnega obrata ToZD 
Zunanja dejavnost rudnika lignita Velenje (današnji Premogovnik Velenje).

foto: Slobodan Mrkonjić
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dnika lignita Velenje šele uveljavljalo 
in hitro dosegalo zastavljene cilje 
realizacije na trgu. Lesnopredelovalna 
panoga je bila več desetletij vpeta le 
v državno gospodarsko politiko za 
predelovalne dejavnosti in to v času, 
ko so delovno-intenzivne panoge 
propadale. Daleč najkrajši konec je 
potegnila prav lesnopredelovalna 
industrija. Čeprav je bilo lesarstvo v 
Sloveniji med letoma 1991 in 2013 v 
splošni krizi, se je PLP na zunanjih 
trgih kar dobro znašel. 
Tako se je podjetje v treh desetletjih 
delovanja spopadalo s številnimi 
izzivi, vzponi in padci, saj sta bili po-
nudba in povpraševanje na trgu lesa 
in lesnih izdelkov velikokrat nepred-
vidljivi. Vse te izkušnje so podjetje 
izoblikovale, da je danes uspešna in 
zanesljiva družba v okviru lesnopre-
delovalne industrije.

PlP danes
Podjetje PLP danes spada v delovno-
-intenzivno panogo in v celoti deluje 
na primarni predelavi lesa: na progra-
mih jamskih opažev, gradbenem lesu, 
konstrukcijskem lesu in proizvodnji 
lesne biomase. Je tudi proizvajalec 
železniških hrastovih pragov, tako 
kretniških kot tudi mostovnih. Dve 
tretjini prihodkov še vedno ustvarijo 
na slovenskem trgu, preostali del pa 
na trgih EU.
V podjetju se še posebej zavedajo, 
da so kupci odločilnega pomena za 
obstoj in nadaljnji razvoj podjetja, 
zato si prizadevajo nenehno izboljše-
vati kakovost proizvodov in čim bolje 
slediti zahtevam kupcev.
Zaposlujejo 35 delavcev. Znotraj 
zahtevne lesnopredelovalne panoge 
poslujejo uspešno in se že vrsto let 
ponašajo s certifikatom kakovosti ISO 
9001, FSC 100 % ter z najvišjo oceno 
poslovne odličnosti. 
Mag. damijan kanduti, direktor 
družbe PlP lesna industrija: »V 
podjetju PLP si vseskozi prizadevamo 
postati eno pomembnejših lesnopre-
delovalnih podjetij v Sloveniji, ki bi 
bilo zanimivo tudi za mednarodna 
partnerstva. Z visokokakovostnimi 
izdelki, s prilagodljivostjo, odzivnostjo 
in z jasno blagovno znamko si želimo 
tudi v prihodnje ustvarjati programe 
z višjo dodano vrednostjo. V tem času 
se še posebej zavedamo, da bo konku-
renčnost na trgu mogoče dosegati le s 

posodobitvijo tehnologije primarnih 
predelovalcev lesa, povečevanjem sto-
pnje predelave lesa, s strokovno obde-
lanimi tehnološkimi in z ekonomski-
mi rešitvami ter tudi z upoštevanjem 
novih globalnih trendov.« 
Podjetje ima uspešen poslovni model 
in edinstveno ekipo, ki je sposobna 
skupaj z vsemi zaposlenimi delovati 
kot eno. Pravočasno se odziva na 
dogodke, razmere in spremembe ter 
tako zagotavlja stalno uspešnost. To 
podjetju potrjuje, da dela prave stvari, 
saj je poslovna odličnost pomemben 
temelj pri doseganju poslovnih rezul-
tatov in ustrezne konkurenčnosti ter 
jih to najverjetneje loči od povpreč-
nih. Pri tem uresničujemo dokaj pre-
prosto načelo: odgovorno upravljati 
podjetje in pri tem poslovati uspešno. 
Vse to pa jim uspeva z dobrimi in 

usposobljenimi zaposlenimi, ki  so 
vedno bili in bodo tudi v prihodnje 
temelj njihove družbe. 
»V 30 letih delovanja smo imeli 
priložnost sodelovati s številnimi 
podjetji in posamezniki, ki so izkazali 
zaupanje v naše lesne proizvode in 
storitve. Smo bogatejši za vse te izku-
šnje in znanje,« je še izpostavil mag. 
kanduti in dodal, da o uspešnosti 
zgovorno pričajo njihovi poslovni 
rezultati, »vendar se edinstvenost 
kaže v zaposlenih, ki so verjeli, hoteli, 
znali, kljubovali in uresničevali po-
slovne ideje, ki danes dajejo odlične 
rezultate in pravo smer delovanja 
podjetja. Podjetje se je ustrezno raz-
vijalo predvsem po zaslugi lastnikov, 
kupcev, partnerjev in zaposlenih, zato 
se zahvaljujemo vsem, ki ste sou-
stvarjali uspešno zgodbo, ki traja že 
trideset let, in verjamem, da bo tako 
tudi v prihodnje. Vsem zaposlenim 
v podjetju PLP ob našem jubileju 
iskreno čestitam in se jim obenem za-
hvaljujem za trud in prizadevanje za 
našo uspešno poslovno pot in odlične 
rezultate.«

Dozdajšnji direktorji družbe: 

Pavel budna (1991–1992), 
bogomir zager (1992–2001), 
bojan stropnik (2002–2003), 
boris Močilnik (2003–2008), 
mag. damijan kanduti (2008–)Mag. Damijan Kanduti, direktor družbe 

PlP lesna industrija

V PlP se zavedajo, da je konkurenčnost na trgu mogoče dosegati le s posodobi-
tvijo tehnologije in z upoštevanjem novih globalnih trendov.
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Podjetje ima visoke 
standarde
V podjetju PLP posebno pozornost 
namenjajo doseganju zadovoljstva 
kupcev. Cilje zaposlenih usklajujejo 
s cilji podjetja, ob tem pa vseskozi 
skrbijo tudi za osebni razvoj in soci-
alno varnost zaposlenih. Upoštevajo 
pogodbeno dogovorjene zahteve, ki 
se nanašajo na obseg proizvodnje, 
varnostne zaloge, kakovost izdelkov 
ter dobavo ob dogovorjenem roku. 
Z merjenjem zadovoljstva kupcev 
zasledujejo cilj hitrega odziva na spre-
minjajoče se potrebe. Vodilo podjetja 
je uresničevati cilje in se usmerjati v 

Podjetje PLP Lesna industrija je že drugo leto zapored prejelo platinasti 
certifikat AAA, analitične hiše Bisnode – Dun & Bradstreet. V njiho-
vi dejavnosti – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – bonitetno 
odličnost te vrste med 782 podjetji dosega le dvanajst. Platinasta izdaja 
bonitetne odličnosti podjetju predstavlja posebnost in prestiž ter hkrati 
najvišje možno priznanje, ki jo Bisnode podeljuje na evropski ravni. 
Tako se podjetje uvršča med najzanesljivejše poslovne partnerje, ki so v 
teh zahtevnih gospodarskih časih v zelo dobri finančni kondiciji. Plati-
nasta izdaja bonitetne odličnosti jih vzpodbuja, da bodo iz leta v leto še 
boljši, še bolj zaupanja vreden poslovni partner in delodajalec.

nadaljnji razvoj podjetja. Zadovolj-
stvo ključnih odjemalcev merijo in 
analizirajo, tovrstni rezultati pa so 
osnova za nenehno izboljševanje na 
vseh področjih.
Počaščeni so, da se uvrščajo med 
najzanesljivejše poslovne partnerje, 
ki so, v teh zahtevnih gospodarskih 
časih, v zelo dobri finančni kondiciji. 
Platinasta izdaja bonitetne odličnosti 
jih vzpodbuja, da so iz leta v leto še 
boljši, še bolj zaupanja vreden poslov-
ni partner in delodajalec.  
Poslujejo znotraj zahtevne panoge 
uspešno in se že vrsto let pona-
šajo s certifikatom kakovosti ISO 

9001:2015, FSC 100 % in z najvišjo 
oceno poslovne odličnosti. Zadnja 
pridobitev je že drugo leto zapored 
platinasta odličnost AAA, kot najpre-
stižnejša bonitetna odličnost, s katero 
se podjetje uvršča med najbolj zane-
sljive slovenske poslovne subjekte. 

Slobodan Mrkonjić

Podjetje ima uspešen poslovni model in edinstveno ekipo, ki je sposobna delovati kot eno. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Svojo odličnost v PlP izkazujejo tudi s 
pravkar pridobljenim platinastim certi-
fikatom aaa, analitične hiše Bisnode.
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Napovednik dogodkov Kluba 
upokojencev

TrETJi PolČaS

Občni zbor Kluba upokojencev je prestavljen 
na jesenski čas. Ne spreglejte ponudbe za nakup 
sezonskih vstopnic za ogled domačih tekem Ru-
darja, predprodajo smučarskih vozovnic za Golte 
in razpisa za jesenski izlet.

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

zaHvala
Ob izgubi dragega moža, očeta in dedija

kasIMa HUsejInovIća
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in sodelavcem Premogovnika Velenje 
za vso pomoč in denarno podporo. 
Iskrena hvala tudi častni straži, praporščakom, 
uniformirancem ter Dragu Kolarju za sočutne 
besede slovesa.

žena Simeuna in sin Stiven z družino

•	 23. junij: Delitev blokov ob dnevu rudarjev med 7. in 12. 
uro v klubski pisarni na Jašku Škale

•	 23. junij: Vpis za izlet na Primorsko in letovanje v Izoli 
med 9. in 11. uro

•	 29. junij: Delitev blokov ob dnevu rudarjev med 7. in 12. 
uro v klubski pisarni na Jašku Škale

•	 30. junij: Delitev blokov ob dnevu rudarjev med 7. in 15. 
uro v klubski pisarni na Jašku Škale

•	 3. julij: 60. Skok čez kožo – Mestni stadion ob 18. uri – 
uniformirani rudarji se zberejo na Titovem trgu ob 17. uri 
– odhod parade na stadion je predviden bo 17.30

•	 6. julij: Izlet na Primorsko – prva skupina
•	 13. julij: Izlet na Primorsko – druga skupina
•	 13. julij: Pohod Matizovec – Kofce – Veliki vrh 2006 m
•	 10. avgust: Pohod na Goli vrh (Jezersko) 1788 m
•	 14. september: Pohod Črnivec – Kašna planina – Lepe-

natka – Mačji kot 1426 m
•	 27. september: Letovanje Belvedere Izola (štiri nočitve s 

polpenzionom)
•	 12. oktober: Pohod na Slivnico (Cerkniško jezero) 1078 m

Pooblaščeni Bosch Car Servis

S P E C I A L I Z I R A N I  S E R V I S  V O Z I L

 041 876 799
info@avtomehanika-meh.si 

LAZE PRI VELENJU

Vse informacije boste prejeli z obvestilom 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 garderobo. 
Pred vhodom v Muzej premogovništva Slovenije zavijete 
levo do naslednjega vhoda. Uradne ure so do preklica 
samo drugo sredo v mesecu (14. julij, 11. avgust, 8. sep-
tember) med 8. in 11. uro. 
V času uradnih ur smo dosegljivi na telefon 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 prepre-
čevanje širjenja virusa. 
čestitamo vsem zaposlenim v družbah skupine Premo-
govnik velenje in upokojenim sodelavcem ob prazniku 
rudarjev!
SREČNO!

Upravni odbor Kluba upokojencev
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Rudarski oktet Velenje je znan po 
širokem naboru pesmi in po njihovi 
kakovostni izvedbi. Tako so uvodo-
ma zapeli dve, zelo primerni staremu 
grajskemu obzidju, v latinščini 
odpeti Kyrie in Cantate domino, ob 
katerih so nas kljub še vedno vro-
čemu dnevu spreletavali mravljinci 
na koži; sledila je angleška That 
lonesome road.
Ker je oktet poznan po tem, da je že 
od svojih začetkov gojil ljubezen do 
slovenske pesmi, so v nadaljevanju 
sledile Kje so moje rožice, Pisemce, 
Vabilo, Tam na vrtu in Nastop.

grajski poletni večer z 
rudarskim oktetom
Po daljšem premoru, ko nam je življenja krojila epidemija, smo lahko v toplem poletnem večeru in 
čudovitem ambientu Velenjskega gradu ponovno prisluhnili petju Rudarskega okteta Velenje. Fantje 
so nam že z vabilom obljubili večer lepih pesmi in  nas seveda niso razočarali.

Rudarski oktet Velenje je bil z na-
menom negovanja lepe slovenske pe-
smi, predvsem rudarske, ustanovljen 
leta 1979 na pobudo Ota Gradišnika, 
ki je svoje varovance tudi tokrat 
budno spremljal med publiko. 
Slovenske ljudske in narodne pesmi, 
ki jih imajo fantje tako radi, so v 
več kot štirih desetletjih glasbenega 
ustvarjanja ponesli širom po svetu, 
toda najraje jih zapojejo doma, med 
domačimi ljudmi, zato so se v za-
dnjem delu predstavili še s pesmimi 
Nevesta, le jemlji slovo, Čukova 
ženitev, Je komaj nuoč storiva se, Jaz 

pa pojdem na Gorenjsko in z venčk-
om narodnih.
Fantje so znova dokazali, da so v več 
kot 40 letih delovanja močno obo-
gatili in razširili svoj repertoar, od 
svojih zvestih privržencev pa so se 
poslovili z dalmatinsko skladbo Žuta 
ruža z Dunava in Avsenikovo Te pa 
tiko v redi. S tem je bilo zaključeno 
uradno druženje, kdor pa pozna fan-
te, tako ve, da se je lep poletni večer 
še nadaljeval ob njihovih pesmih, 
smehu in prisrčnih pogovorih.

Tadeja Jegrišnik

foto: Tadeja Jegrišnik
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Člani Rudarskega okteta Velenje so: boštjan oštir in Marko ranzinger prvi tenor; samo Frankovič in Marko 
krenker drugi tenor; simon klinc in Marko Meža bariton; domen Frankovič in branko klinc bas. Umetniški 
vodja Rudarskega okteta Velenje je Matjaž kač.

foto: Tadeja Jegrišnik

foto: Hans
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3. juliju,
dnevu rudarjev!

sodelavkam in sodelavcem 
v družbah Skupine premogovnik velenje 

in našim nekdanjim zapoSlenim 
čeStitamo ob


