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UVODNIK

20 let izzivov

Družba HTZ Velenje je v začetku 
letošnjega leta praznovala 20-letni-
co, odkar deluje  kot samostojno 
podjetje. Temelji družbe pa segajo še 
veliko dlje, saj so remontne elektro- 
in strojne delavnice ter delavnica 
zaščitnih sredstev, ki so bile osnova 
za ustanovitev samostojnega podje-
tja, znotraj Premogovnika Velenje 
obstajale že veliko pred letom 2001, 
ko je družba HTZ dejansko stopila na 
samostojno pot. 
HTZ Velenje je kot del Skupine 
Premogovnik Velenje obenem tudi 
del skupine Holding Slovenske 
elektrarne. Kot eno izmed večjih 
invalidskih podjetij v Sloveniji HTZ 
danes zaposluje skoraj 800 sodelavk 
in sodelavcev – od tega več kot pet-
deset odstotkov delavcev s statusom 
invalida. 
Prednost družbe HTZ je zagotovo 
njena raznolikost, saj so v družbi 
združene različne dejavnosti, ki »tako 
na hitro« morda sploh ne sodijo 
skupaj. A ravno to raznolikost smo 
v podjetju HTZ prepoznali kot našo 
prednost. V podjetju imamo na eni 
strani združene dejavnosti, s kateri-
mi v osnovi zagotavljamo storitve za 
našega lastnika Premogovnik Velenje, 
na drugi strani pa imamo številne in 
predvsem raznolike dejavnosti, kot so 
izgradnja sončnih elektrarn, grafična 
dejavnost, vodni filtracijski sistemi 

AquaVallis, proizvodnja delovnih 
zaščitnih sredstev, lakirnica, pralnica, 
čistilni servis, varovanje, strojne in 
elektro inštalacije, pregled in servi-
siranje EX-naprav idr. Te storitve pa 
tržimo in ponujamo predvsem na 
zunanjem trgu oz. trgu izven okvirov 
Skupine Premogovnik Velenje.
Primarni cilj družbe bo vsekakor tudi 
v prihodnje konkurenčno izvajanje 
vseh storitev za osnovni proces prido-
bivanja premoga. Ob tem bo družba 
zagotovo postala celovit in kakovo-
sten izvajalec storitev tako znotraj 
Skupine HSE kot tudi v lokalnemu 
okolju ter prepoznaven dobavitelj 
izdelkov z višjo dodano vrednostjo 
širšemu trgu.
Družba HTZ se je letos po nekajle-
tnem premoru spet predstavila na 
Mednarodnem obrtnem sejmu MOS 
v Celju, na katerem smo prejeli tudi 
posebno priznanje sejmišča. Nagra-
jeno stojnico je v celoti zasnovala in 
oblikovala ekipa sodelavk in sode-
lavcev Studia HTZ in Premogovnika 
Velenje, zato se ob tej priložnosti 
vsem, ki so pri tem uspešnem pro-
jektu kakorkoli sodelovali, najlepše 
zahvaljujem in jim hkrati čestitam za 
nagrado.
Na tokratnem sejmu MOS smo se v 
družbi HTZ predstavili s programom 
izgradnje sončnih elektrarn, s čimer 
imamo ogromno znanja in izkušenj, 

saj smo v dobrih desetih letih do zdaj 
skupaj zgradili že okoli 7 megavatov 
sončnih elektrarn. V Prapretnem pri 
Trbovljah prav zdaj gradimo največjo 
sončno elektrarno v Sloveniji, ki bo 
znašala več kot 3 megavate instalirane 
moči. Ta sončna elektrarna bo zago-
tovo dobra referenca in popotnica za 
podobne projekte, ki so morda že na 
vidiku.
Prihodnost družbe HTZ Velenje je in 
bo v prihodnje vedno bolj osredoto-
čena na zunanji trg ter na tržno za-
nimive programe in storitve. Zadnja 
leta dajemo prednost projektom, ki 
so okoljsko naravnani, saj je skrb do 
okolja in prehod na zeleno energijo 
ne nazadnje tudi ena izmed strateških 
usmeritev celotne Skupine Premo-
govnik Velenje.
Vse to me navdaja z velikim opti-
mizmom in prepričanjem, da smo v 
družbi HTZ Velenje na pravi poti in 
da se bomo v prihodnjih letih še bolj 
razvijali, saj so možnosti na področju 
zelene energije praktično neomejene. 
Slovenija pa ima s svojo prekrasno 
lego izjemen potencial za gradnjo 
sončnih, vetrnih in drugih ekološko 
in okoljsko primernih projektov.
Počaščena in ponosna sem, da sem 
že dobro leto tudi sama del tradicije, 
ki je v tej dolini skupaj s Premogov-
nikom Velenje pustila močan pečat. 
HTZ je v teh dvajsetih letih prehodila 
pot, ki je bila polna vzponov in včasih 
tudi padcev. Kljub temu se je družba 
vedno znala spopasti z vsemi izzivi 
ter iz vsake, še tako zahtevne situacije, 
zrasti v močnejšo in boljšo. Prepri-
čana sem, da bo tako tudi v obdobju 
prestrukturiranja, ki je pred nami. 
Imamo namreč dobre in zanimive 
programe, storitve, ki jih lahko ponu-
dimo na trgu, ter ljudi, ki so ključni 
element, na katerem gradimo. 

Nina Mauhler,
generalna direktorica HTZ Velenje, I. P.
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Praznik danes jaz slavim
Sobotno jutro, 3. julija, natanko 60 let po prvem izvedenem skoku čez kožo v Velenju, je dalo že 
navsezgodaj vedeti, da rudarji praznujemo. Stanovske zastave so ponosno visele z drogov, še pre-
den nas je ob šesti uri zjutraj prebudila budnica naših godbenikov in so zadonele salve kanonade 
z Velenjskega gradu.

Velenje se je znova odelo v rudarske 
barve. Teh letos ni mogla zasenčiti 
niti novica številka ena v zadnjem 
letu in pol. Lani smo morali jubilejno, 
že 60. prireditev zaradi epidemije na-
mreč odpovedati, letos smo si zadali, 
da jo izpeljemo.
Dopoldne smo se v muzejskem parku 
zahvalili vsem delovnim jubilantkam 
in jubilantom ter jubilantom Ru-
darske reševalne službe za doprinos 
k podjetju, vrhunec dneva pa se je 
šele bližal. Predsednik odbora za 
organizacijo prireditev ob rudar-
skem prazniku stanislav amon se je 
»dogovoril tudi z vremenarji«, tako 
da nas je čakal lep in sončen dan.
Že pred peto uro popoldne si lahko v 
mestu opazil rudarje v črnih unifor-
mah, ki niso več strpeli doma, saj sta 
jih gnala želja in ponos, da se pridru-
žijo paradi na 60. Skoku čez kožo. 

Več sto se jih je zbralo, ki so ob pol 
šesti uri popoldne pod vodstvom 
komandanta parade borisa sotlerja 
in pod takti Pihalnega orkestra 
Premogovnika velenje krenili proti 
mestnemu stadionu. Strumno. Ponos-
no. Pokončno.

Stan rudarski, bodi nam 
pozdravljen
Vsako leto znova čutim mravljince, 
ko zaslišim zvoke godbenikov na 
vrhu klanca, ki se spušča proti stadio-
nu, in odmev korakov naših rudarjev 
ter upokojenih sodelavcev. Nekateri 
med njimi jih štejejo že nekaj krepkih 
desetletij, a se vendarle še vedno 
vsako leto udeležijo parade.
Ura je malo čez šesto popoldne, ko se 
zasliši kanonada z Velenjskega gradu, 
ki naznanja, da je parada prispela na 
stadion. Komandant ji je poveljeval 

z rudarsko palico iz leta 1961, ko je v 
Velenju potekal prvi Skok čez kožo. 
Simbolika na vsakem koraku. Kdor 
sam ni v živo doživel in videl prihoda 
ponosnih rudarjev pred množico, ki 
jih pozdravi s ploskanjem v ritmu 
koračnice, le težko dojame veličino 
dogodka.

Letošnje leto je 
zaznamovalo iskanje 
letnice prenehanja 
izkopavanja premoga
»Letošnje leto je bolj kot vse drugo 
zaznamovalo iskanje letnice, ko bo 
Premogovnik Velenje prenehal z 
izkopavanjem premoga,« je v svojem 
nagovoru dejal generalni direktor 
Premogovnika velenje dr. janez 
rošer  in dodal, da se nadeja, da 
bomo znali prisluhniti vsem delež-
nikom, predvsem pa stroki, ter si 

foto: Matic Strozak
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postavili cilje, ki bodo zmagovalni za 
vse vpletene. »Ta trenutek še nimamo 
jasnega odgovora, kdaj se bo to res 
zgodilo. Država bo še naprej potre-
bovala energijo in verjamem, da jo 
bomo del pridobivali tudi s pomočjo 
premoga. Prepričan sem, da bomo 
znali najti prave odgovore tudi za 
izzive prihodnosti. Da bomo znali 
najti in ustvarjati tudi druge dejav-
nosti in delovna mesta, ki nam bodo 
zagotovila dostojna življenja. Sleherni 
od nas gradi in soustvarja po svojih 
najboljši močeh, še posebej uspešni 
pa smo, kadar stopimo skupaj.« 

V Premogovniku nismo 
sedeli križem rok
Da v 146 letih obratovanja nismo 
sedeli križem rok, kaže tudi to, da je 
Premogovnik Velenje, poleg pridobi-

vanja premoga, vso svojo zgodovino 
skrbel za sanacijo degradiranih povr-
šin z lastnimi viri in to brez prora-
čunskega denarja. Tako Premogovnik 
Velenje kot Termoelektrarna Šoštanj 
sta tako v preteklosti že izvedla temel-
jito ekološko sanacijo, njun vpliv na 
okolje se je bistveno zmanjšal, Šaleška 
dolina pa velja, predvsem zaradi 
daljinskega ogrevanja, ki ga zagotavlja 
TEŠ, za eno od območij z najčistejšim 
zrakom v Sloveniji. 

Premogovnika ne 
moremo zapreti z danes 
na jutri
Dr. Rošer je še poudaril, da v Premo-
govniku Velenje sledimo usmeritvam 
EU in Slovenije ter podpiramo pre-
hod v brezogljično družbo, hkrati pa 

zagovarjamo stališče, da moramo pri 
tem zasledovati realne cilje, ki bodo 
skladni z načeli pravičnega prehoda. 
»Premogovnika ne moremo zapreti 
iz danes na jutri, ampak po zaključku 
odkopavanja potrebujemo še najmanj 
dekado dve, da lahko uspešno sa-
niramo površino, likvidiramo jamske 
objekte in premogovnik dokončno 
zapremo. Pomembno je, da v luči 
dogovorov, ki prihajajo, na novo 
določimo strategijo Premogovnika in 
pripravimo nabor projektov, ki bodo 
predstavljali prihodnost na energet-

g. dragić:
Jaz rudar bom postal,
ko skok čez kožo bom prestal.
Sveta Barbara z lučko naj bedi,
ko s kameradi kopamo mi.
18. v mesecu se mi smeji, 
ko šaht »colngo« nakaže mi.

ž. kunej:
60 let je že minilo – 
dolgo je, odkar pri naši hiši 
prvi je čez kožo skočil,
danes si še sam pijačo bom 
natočil,
od treme suha usta si bom 
zmočil.
Delo vestno, varno bom 
opravljal,
plačo po pameti zapravljal.
To čast sem si zaslužil,
ker danes se ponosno rudar-
skem stanu bom pridružil.

s. glavnik:
Pod zemljo jaz sem pravi krt, 
obdelujem rudnik, doma pa vrt.
Na vrtu si želim posaditi rožo
in danes skočiti čez kožo.
Daj, natoči hitro pivo, 
da bo še bolj zanimivo.

Vodja ceremoniala in komandant parade Boris Sotler je letošnjim uniformirancem poveljeval z rudarsko palico iz leta 1961, 
ko je v Velenju potekal prvi Skok čez kožo. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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ski lokaciji v Šaleški dolini, ter dolo-
čimo optimalni scenarij odkopavan-
ja premoga v prihodnje. Upamo in 
želimo si, da bodo odločevalci pred 
dokončno potrditvijo letnice poleg 
okoljskih upoštevali tudi tehnične in 
socialne vidike Premogovnika Ve-
lenje in njegovih hčerinskih družb. 

Šaleška dolina je 
pomembna energetska 
lokacija
Ne glede na vse pa je treba čim 
prej pripraviti Zakon o postopnem 
zapiranju Premogovnika, ki mora 
zagotoviti ustrezne vire financiranja 
zapiranja, sanacije okolja in skrb za 
socialno varnost zaposlenih v PV 
in TEŠ ter pripraviti tudi Zakon 
o prestrukturiranju SAŠA regi-

je. »Šaleška dolina je pomembna 
energetska lokacija, na kateri je 
lokalno prebivalstvo vajeno živeti v 
sožitju z energetiko. Premogovnik 
Velenje je skupaj s Termoelektrarno 
Šoštanj, povezanima družbama 
Holdinga Slovenske elektrarne, 
tudi v času najhujše epidemije 
ves čas zagotavljal nemoteno 
in zanesljivo oskrbo z domačo 
električno energijo. Kljub trendom 
po prehodu v nizko- oz. ogljično 
nevtralno družbo, ki se nakazujejo 
tako v svetu kot doma, je še vedno 
pomemben steber slovenske 
energetike. Prebivalci in okolje v 
Šaleški dolini smo torej v preteklosti 
že plačali precejšnjo ceno zaradi 

s. grobelnik:
Šlosar sem mlad, delo imam rad, 
v šoli in na praksi sem se potil,
da na šahtu bi šiht dobil 
in tukaj na sodu bi pivo izpil.
Na koncu povem le še to, 
naj živi nam večno 
naš rudarski SREČNO!

M. grm
Kot mulc nadobuden najprej 
sem mesar postal,
sem krajnske delal in jih kar 
nekaj prodal. 
Sedaj sem med knapi pristal in 
si dobro plačo prigaral.
Zdaj vse, kar od mesa zanima me, 
je, da topel par kranjskih pri 
malci čaka me.

j. Potočnik:
V jami delo je naporno,
včasih s kroco, včasih s »torno«.
Pogoji včasih so težavni,
orti večkrat niso ravni.
Korona knapom ni mogla nič,
zato jo je vzel hudič.

Do danes smo v Premogovniku Velenje v rudarski stan sprejeli že 3.825 novincev, dijakov rudarske, strojne in elektrosmeri 
ter v zadnjih letih tudi inženirjev rudarstva in geotehnologije; na jubilejni, 60. prireditvi, pa še 42. (foto: Slobodan Mrkonjić)

proizvodnje električne energije, saj 
je bila dolina močno onesnažena. 
Nepravično bi bilo, da bi zaradi 
politike globalnega onesnaževanja 
morali ponovno sami nositi breme 
prestrukturiranja industrije, ki služi 
celotni Sloveniji, saj kar tretjina 
električne energije prihaja iz te 
doline, v sušnih obdobjih pa včasih 
celo polovica.« 

V dolini imamo veliko 
tehnološkega znanja 
»V dolini imamo veliko 
tehnološkega znanja in delovnih 
mest z visoko dodano vrednostjo, 
kar je velik potencial za nove 
projekte in nove izzive. Premogovnik 
se že več kot deset let uspešno 
prijavlja na različne evropske in 
slovenske razpise za pridobitev 
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b. obšteter:
Bom knap postal,
ko se bom čez kožo podal.
Kmalu me čaka trdo delo,
ampak s pravimi kamerati bo 
veselo.

nepovratnih sredstev, ki smo jih 
uporabljali v raziskovalne namene 
na področju rudarstva, tehnologij, 
varnosti zaposlenih in izobraževan-
ja. 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 pridobili certifikat 
Evropskega združenja za certificiran-
je in akreditiranje, kar pomeni, da 
imamo usposobljen kader za vodenje 
evropskih projektov v matični državi 
ali katerikoli drugi državi v Evropski 
uniji,« je še dodal dr. Rošer.

Fantje so pripravljeni, 
pred nami so postavljeni
Požrtvovalnost in nesebično tovari-
štvo ter neomajna vera v rudarsko 
slogo in medsebojno pomoč so med 
rudarji izoblikovali posebno vez, ki 
je ustvarila skupnost s posebnimi 
simboli in običaji. Med slednje sodi 
poseben običaj sprejemanja novin-
cev v rudarski stan, bolj znan kot 
»skok čez kožo«. Slavnostni sprejem 
v rudarski stan doživijo novinci na 
slovenski rudarski praznik 3. julija. 
Prvi takšen sprejem v Velenju so 
pripravili leta 1961. Do danes smo 
v Premogovniku Velenje v rudarski 
stan sprejeli že 3.825 novincev, dija-
kov rudarske, strojne in elektrosmeri 
ter v zadnjih letih tudi inženirjev 
rudarstva in geotehnologije; na jubi-
lejni, 60. prireditvi, pa še 42. 

Pet najboljših dijakov
Na vsaki prireditvi predstavimo 
tudi pet dijakov, ki so se po mnenju 
inštruktorjev praktičnega izobra-
ževanja v letih izobraževanja v 
Premogovniku velenje najbolj 
izkazali. To so bili: klemen Pavlič, 
david zupanc, vid rošer, timotej 
Cure, Matjaž aristovnik. Tem dija-
kom bo kot prvim v svoji generaciji 
omogočena čimprejšnja zaposlitev v 
Premogovniku Velenje.

Generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Rošer je poudaril, da v Premogovniku 
Velenje sledimo usmeritvam EU in Slovenije ter podpiramo prehod v brezogljično 
družbo, hkrati pa zagovarjamo stališče, da moramo pri tem zasledovati realne cilje, 
ki bodo skladni z načeli pravičnega prehoda. (foto: Slobodan Mrkonjić)

starešine novincem na 60. Skoku čez kožo so bili: Miran sešel, kri-
stjan Cvetkovič, renato rožič, aleš zupan, boštjan Potočnik, janez 
tratnik, Matjaž jeromel in aleš avberšek.

Letošnji botri novincem so bili: Mitja kamenik, tehnični vodja 
obratov Sanacija in Zračenje, gregor železnik, tehnični vodja Strojne 
službe in Transporta, Matej skornšek, tehnični vodja OUTN in mag. 
aleš lamot, tehnični vodja pridobivalnega prostora ter vodja jamo-
merstva in rudarskih škod.

Vse naloge vodje novincev je tudi letos odlično opravil boris verdnik.

Pet najboljših dijakov, ki so se po mnenju inštruktorjev praktičnega izobraževanja v 
letih izobraževanja v Premogovniku Velenje najbolj izkazali. (foto: Matic Strozak)
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Zdrava pamet nam govori, da naj v naši 
Šaleški dolini energetika do 2050 živi
Častni skok je izvedel mag. albin vrabič, ki je na vzgoj-
no-izobraževalnem področju pustil močno sled, saj se 
je vseskozi zavzemal za zagotavljanje kakovostne vzgoje 
in izobraževanja na vseh ravneh, dvajset let tudi kot 
ravnatelj šole za rudarstvo in varstvo okolja na šolskem 
centru velenje. Generalni direktor Premogovnika Velenje 

dr. Janez Rošer mu je v zahvalo za sodelovanje izročil 
rudarsko palico.
Njegovo geslo se je glasilo: »zdrava pamet nam govori, 
da naj v naši šaleški dolini energetika do 2050 živi, 
zato bomo na Premogovniku velenje premog še naprej 
kopali in v šoštanjski termoelektrarni elektriko za vso 
slovenijo proizvajali!« Vsem na stadionu, predvsem pa 
mladim rudarjem in njihovim izkušenim kameratom, je 
zaželel SREČNO!

foto: Matic Strozak foto: Matic Strozak

foto: Jure Eržen
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Mag. Albin Vrabič
Poslanstvo izjemnega pedagoga, mentorja in ravnatelja je bilo mag. Albinu Vrabiču položeno v zibelko. Poklicno 
pot je sicer začel v Termoelektrarni Šoštanj, nato pa se je ta nadaljevala na Šolskem centru Velenje, kjer je začel kot 
učitelj mehanike, pet let je bil ravnatelj srednje strojne šole, nadaljnjih pet let vodja posebnih oblik izobraževanja 
odraslih, kar dvajset let (med letoma 1998–2018) pa ravnatelj Rudarske šole oz. kasneje Šole za rudarstvo in varstvo 
okolja. Tu je prišel do izraza njegov izrazit občutek za povezovanje učenja in dela. Zanj je učiteljski poklic pomenil 
razvoj vseh potencialov, ki jih v sebi skriva posameznik.
Kot učitelj strokovnih predmetov je takoj prepoznal pomembnost povezave izobraževanja z gospodarstvom. Skupaj 
s Premogovnikom Velenje je kreiral programe, učne načrte, učbenike, praktično izobraževanje in usposabljanje 
dijakov v premogovniku. Tako je nastal vajeniški sistem, ki je v Premogovniku Velenje že leta primer dobre prakse, 
v Sloveniji pa se šele uveljavlja. Prizadeval si je za to, da bi poklice, povezane z rudarstvom, približal bodočim dija-
kom in njihovim staršem.
Mag. Albin Vrabič je vseskozi znal vzbuditi strast do učenja ter novih načinov razmišljanja. Verjame, da lahko 
uspeš samo, če imaš znanje in metode, ki so drugačne od povprečnega znanja. Zaradi inovativnih pristopov je bil 
povabljen v različne delovne skupine, tudi mednarodne, in komisije za prenovo izobraževalnih programov strokov-
nih izobraževanj, priprave zaključnih izpitov in mature. Je soavtor mnogih publikacij in avtor številnih člankov.
O njegovem izjemnem prispevku pričajo številna priznanja – Šilihovo priznanje za posebne uspehe pri vzgojno-
izobraževalnem delu, priznanje za učinkovito, kvalitetno in uspešno vodenje Srednje strojne šole, priznanji Primus 
– zaslužni ravnatelj in učitelj svetnik ter nagrada Republike Slovenije za življenjsko delo na področju srednjega 
šolstva, ki so mu jo podelili lani.
Mag. Albin Vrabič je na vzgojno-izobraževalnem področju, ne le v Šaleški dolini, ampak tudi širše, pustil močno sled, 
saj se je vseskozi zavzemal za zagotavljanje kakovostne vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh. Vselej pa je bil zanj na 
prvem mestu vedno dijak; vse učence je dobro poznal, tudi po imenih. O vsakem je znal povedati kaj lepega, o njih je 
vedno govoril spoštljivo in s posebno iskrico. Je izjemen pedagog, mentor in navdih mnogim, ki nadaljujejo njegovo 
pot, zato je šel naziv častnega skakalca na jubilejnem, 60. Skoku čez kožo, nedvomno v prave roke. 

Čez kožo so ponovno skočili tudi upokojeni rudarji, ki so svoj skok prvič opravili pred šestdesetimi leti, ko je bil v Velenju 
izveden prvi Skok čez kožo. (foto: Matic Strozak)

Tadeja Jegrišnik
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Vsako leto ob rudarskem prazniku tradicionalno pripravimo tudi srečanje delovnih jubilantov ter 
jubilantov Rudarske reševalne službe. Letos smo sprejem zanje pripravili v čudovitem muzejskem 
parku starega jaška. Za nekaterimi našimi sodelavci je že več desetletij delovne dobe, saj je bilo 
kar nekaj takih, ki so v družbah Skupine Premogovnik Velenje – PV, HTZ, PLP, Sipoteh in RGP zapo-
sleni 30 ali celo 40 let.

Zaveda(j)mo se lastnih korenin

Težave spreminjamo v izzive
»Vsi, ki smo danes tukaj, se za-
vedamo korenin naših družb,« je 
zbrane jubilante pozdravil generalni 
direktor Premogovnika velenje dr. 
janez rošer. »Zavedamo se, kako 
pomembna je naša zgodovina – kdor 
pozabi ali uniči svoje korenine, ne bo 
mogel več rasti. Zavedamo se tudi, da 
noben razvoj ni brez težav, zato smo 
se sposobni soočiti z njimi, ko nam 
pridejo nasproti. Skozi dolgoletno 
zgodovino smo naleteli kar na nekaj 
preprek, vendar smo se težave naučili 
spreminjati v izzive.«

Največja nevarnost ni 
turbulenca, temveč 
odločanje z včerajšnjo logiko 
Pri svojem delu smo uspešni pred-
vsem zaradi energije in zavzetosti, ki 
smo jo pripravljeni vložiti, saj smo 

prav zaposleni motor in srce podjetja. 
Združujejo nas skupno poslanstvo in 
vrednote, imamo skupne cilje. 
»Umetnost uspeha je v tem, da 
znamo biti hkrati drzni in previdni. 
Dovoliti si moramo razpreti krila. 
Če bomo nenehno počeli to, kar smo 
vedno počeli, bomo vedno dobili 
tisto, kar smo do zdaj. Radi omenja-
mo, da živimo v turbulentnih časih, 
ampak največja nevarnost ni turbu-
lenca, temveč odločanje z včerajšnjo 
logiko,« je prepričan dr. Rošer.

Je treba delat‘
Adi Smolar v eni izmed svojih pesmi 
pravi: »Je treba delat‘, to pomeni, da 
si živ. Je treba delat‘ in gledat‘, kaj 
si naredil. Je treba delat‘, da za sabo 
kaj pustiš.« To nedvomno drži, saj 
v življenju ne moremo imeti pol-
nega zadovoljstva, če ne delamo in 

ne ustvarjamo. Delo zagotovo krepi 
človeka. Če nas to še izpolnjuje, nam 
daje občutek, da z njim doprinesemo 
svetu oz. podjetju nekaj dobrega, nas 
dela žive in ustvarjalne.

Sami se odločamo, 
kakšen pečat bomo 
pustili za seboj
Ljudje se moramo zavedati, da niti 
enega dneva v življenju ne moremo 
prebroditi, ne da bi vplivali na svet 
okrog sebe – zato naj bodo naša de-
janja dobra, misli pozitivne in besede 
prijazne. Ne premišljujmo toliko o 
preteklosti, vendar je tudi ne pozabi-
mo. Svoj pogled uprimo v prihodnost 
– ta se včasih sicer ne kaže kot rožnat 
oblak, vendar noben dan ni tako 
dolg, da ne bi bilo večera.

Tadeja Jegrišnik
(foto: Miran Beškovnik)

foto: Miran Beškovnik
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S pridobivanjem geoloških informacij se v Premogovniku 
ukvarjamo že od samega začetka obratovanja, geološke 
raziskave pa so potekale že veliko pred letom 1875, ko je 
Premogovnik Velenje začel obratovati. Dobro poznavanje 
geološke zgradbe in pridobljene izkušnje ob spremljanju 
sestave tal na območju Šaleške doline v zadnjih letih v 
Premogovniku Velenje s pridom uporabljamo tudi pri 
različnih delih zunaj našega področja, zato je sodelovanje 
med obema institucijama že stalnica.
Slovensko geološko društvo se je ob 70-letnici delovanja 
odločilo, da izda devet znamk na temo geologije. 

Premogovnik Velenje na znamki 
Slovenskega geološkega društva
 Ob 70. obletnici delovanja Slovenskega geološkega društva je izšlo 9 znamk, med njimi tudi 
znamka Premogovnika Velenje, na kateri je upodobljen odkop v jami velenjskega premogovnika. 
Fotografija je delo avtorja Mirana Beškovnika, ki je sicer zaposlen v Premogovniku Velenje, s foto-
grafiranjem pa se ukvarja ljubiteljsko. 

Med njimi je tudi znamka, na kateri je upodobljen odkop 
v Premogovniku Velenje. Dolgoletno tvorno sodelovanje 
Premogovnika Velenje in Slovenskega geološkega društva 
je izjemno pomembno, redne geološke raziskave so usta-
ljene in predstavljajo osnovo za delo. Geološke značilnosti 
Šaleške doline, vlogo v slovenskem energetskem prostoru 
ter vplive na okolje in prostor smo oktobra 2018 predsta-
vili na zaključnem srečanju enega največjih dogodkov s 
področja geoznanosti pri nas, 5. Slovenskem geološkem 
kongresu, ki je potekal v Velenju.
»V Premogovniku Velenje rezultate raziskovalnega dela 
ovrednotimo in strokovno interpretiramo z namenom čim 
boljšega ugotavljanja lege premogovih plasti v prostoru, 
da lahko nato načrtujemo prihodnje odkopavanje v 
nahajališču,« je povedal vodja področja raziskave in pro-
jektiranje v Premogovniku velenje dr. gregor jeromel. 
»Pri izdelavi rudarskih projektov podajamo hidrogeološke 
osnove za potrebe projektiranja podzemnih objektov ter 
podatke, ki so potrebni za izračun dovoljenih odkopnih 
višin in zagotovitev varnega odkopavanja. Zaradi zago-
tavljanja učinkovitega odvodnjavanja in monitoringa 
je potrebno pravočasno načrtovati in izvajati ustrezne 
ukrepe.« Proces sanacije in rekultivacije pridobivalnega 
področja Premogovnika Velenje se bo nadaljeval tudi po 
zaključku odkopavanja z deli, ki tehnično zajemajo tudi 
hidrološki in geomehanski monitoring, ta pa se bo izvajal 
še vsaj petnajst let po zaključku odkopavanja premoga v 
Šaleški dolini.

Metka Marić

Proizvodnja v avgustu 2021 (operativni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

G4/B 66.000 52.974 –13.026 80,26 2.408
E. K.  –110/B 2.976
Proizvodnja 66.000 55.950 –10.050 84,77 2.543
Priprave 8.800 6.080 –2.720 69,09 276
skupaj Pv 74.800 62.030 –12.770 82,93 2.820

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

Proizvodnja 2.053.296 1.564.792 –488.504 76,21 9.259
Priprave 89.628 103.877 14.249 115,90 615
skupaj Pv 2.142.924 1.668.669 –474.255 77,87 9.874



1414

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

»V Šaleški dolini imamo res veliko 
znanja, tako v TEŠ kot PV, izjemne 
ljudi, ki vsak dan sodelujejo pri pro-
izvodnji električne energije. Naredili 
bomo vse, da ljudje v Šaleški dolini po 
zaprtju premogovnika ne bodo ostali 
sami. Črpali bomo sredstva iz treh raz-
ličnih skladov. Zavedamo se problema, 
ki nastaja in je finančno pogojen. Kot 
vemo, je TEŠ lani ustvaril 250 mio 
evrov izgube in glede na to, da so 

V okviru delovnega obiska je v ponedeljek, 13. septembra 2021, Premogovnik Velenje in Termoelek-
trarno Šoštanj obiskal minister za infrastrukturo v Vladi Republike Slovenije Jernej Vrtovec z ekipo. 
Skupaj s poslovodstvom Holdinga Slovenske elektrarne si je ogledal potek izkopavanja premoga 
na odkopu na koti -110/B v jami Pesje, skoraj 500 metrov pod zemljo, ki so ga zagnali na začetku 
septembra, ter se seznanil z načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja podjetja. Sledil je 
obisk Termoelektrarne Šoštanj ter 127-metrskega 600-megavatnega bloka 6, ki velja za najsodob-
nejšo termoenergetsko proizvodno enoto v tem delu Evrope in letno proizvede približno tretjino vse 
slovenske električne energije. Ministrov obisk se je zaključil z razpravo v Kulturnem domu Šoštanj, na 
kateri so vsi ključni deležniki prihodnjih procesov prestrukturiranja odgovorili na vprašanja, povezana 
s postopnim opuščanjem pridobivanja premoga in proizvajanjem električne energije iz tega vira. 

Minister za infrastrukturo Jernej 
Vrtovec obiskal PV in TEŠ

danes cene CO2-kuponov zelo visoke 
in se bodo predvidoma še višale, se 
narekuje izreden tempo sprejemanja 
naših odločitev in o tem smo ves dan 
govorili z vodstvi energetskih družb in 
župani. Resorno ministrstvo za letnico 
izstopa iz premoga predlaga letnico 
2033. To je tista optimalna letnica, do 
katere lahko zagotovimo tudi dovolj 
sredstev za prestrukturiranje. Že do 
novega leta želimo Vladi RS predlo-

žiti Zakon o postopnem zapiranju 
Premogovnika Velenje, saj bomo le 
tako izpeljali kontrolirano postopno 
zapiranje in zagotovili finančno stabil-
no poslovanje Premogovnika Velenje,« 
je na razpravi povedal minister za 
infrastrukturo jernej vrtovec. 
Strategija skupine HSE, ki danes 
proizvede več kot 65 odstotkov vse ele-
ktrične energije v Sloveniji, je, da tudi v 
prihodnje ostaja ključni steber oskrbe z 

foto: Miran Beškovnik
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električno energijo v državi, kljub težnji 
k razogljičenju, ki narekuje razmišljanja 
o postopnem opuščanju rabe fosilnih 
goriv in s tem postopnim zaprtjem Pre-
mogovnika Velenje ter Termoelektrar-
ne Šoštanj. V bližnji prihodnosti čakajo 
skupino izzivi optimizacije poslovanja, 
kot posledice negativnega trenda vre-
dnostne razlike med cenami električne 
energije in emisijskih kuponov CO2, 
ob tem da je potrebno vseeno izvesti 
varno in zanesljivo obratovanje tako 
velenjskega premogovnika kot TEŠ in 
poskrbeti za zanesljivo proizvodnjo 

električne in toplotne energije. 
Učinkovit in usklajen izstop iz rabe 
premoga z rastjo proizvodnje iz drugih 
virov bo ključnega pomena za razo-
gljičenje družbe, ob ohranitvi ustrezne 
zanesljivosti oskrbe z električno energi-
jo, je prepričan generalni direktor Hse 
in teš dr. viktor vračar: »Podvrženi 
smo Evropski komisiji in na ceno 
emisijskih kuponov na HSE nimamo 
vpliva. Cene teh kuponov se višajo bi-
stveno hitreje, kot smo predvidevali. Že 
vsa leta ti kuponi predstavljajo breme 
za HSE. Kuponi so z ostrimi cilji, ki jih 

»Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na javni 
razpravi večkrat poudaril, da je Zakon o postopnem 
zapiranju nujno čim prej sprejeti (obljubil je, da ga bo 
ministrstvo do konca leta predložilo Vladi RS), saj bomo 
le tako izpeljali kontrolirano postopno zapiranje in zago-
tovili finančno stabilno poslovanje Premogovnika Velenje. 
Premogovnik Velenje namreč zdaj sam in zgolj z lastni-
mi sredstvi izvaja vsa sprotna zapiralna dela, opuščanje 
opuščenih rovov in likvidacijo le-teh, sanacijo okolja, ki je 
bilo podvrženo vplivu rudarjenja (področje sanacije ugre-
znin (PSU)), urejanje brežin vodotokov ter jezer, urejane 
površin znotraj pridobivalnega prostora, stalno izvajanje 
monitoringa vplivov na okolje (seizmika, vonjave, hrup 
…) v okviru lastne proizvodnje, kar seveda vpliva na 
stroškovno ceno premoga. 

V okviru omenjenega zakona morajo biti s strani države 
zagotovljeni dodatni viri in sredstva za postopno zapira-
nje Premogovnika Velenje in saniranje degradiranih po-
vršin. Prav tako je potrebno sprejeti oz. doseči omilitvene 
ukrepe, ki bodo omogočili stabilno poslovanje hčerinskih 
družb in takšne ukrepe, ki bodo spodbujali krožno gospo-
darstvo, uvajanje novih tehnologij in ohranjali energetsko 
lokacijo Šaleške doline.
V Premogovniku Velenje je oblikovana skupina, ki je 
pripravila izhodišča oz. smernice, ki smo jih septembra 
posredovali na HSE, kjer že izvajajo koordinacijo z Ministr-
stvom za infarstrukturo. Pri pripravi izhodišč smo vključili 
sindikat, ki aktivno sodeluje pri kadrovski problematiki za-
kona. V juliju 2021 smo na našo pobudo izvedli sestanek na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti, kjer smo predstavili izhodišča s kadrovsko-socialne-
ga področja. Aktivno sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo 
(MOV in občino Šoštanj) tako pri pripravi ZPZPV kot tudi 
Zakona o prestrukturiranju regije. Zaradi kompleksnosti 
situacije in kratkega časa smo se povezali tudi z občinami iz 
Zasavja, kjer so se z zapiranjem rudnika že soočili.
Letnica 2033, ki jo ministrstvo za infrastrukturo predlaga 
kot najbolj realno, seveda ne pomeni, da bodo do takrat 
izvedena tudi vsa zapiralna dela, saj bodo ta potekala 
še vsaj 15 let po zaključku odkopavanja premoga iz jam 
Premogovnika Velenje. V tem obdobju bo Premogovnik 
Velenje še vedno potreboval nekaj sto strokovno usposo-
bljenih zaposlenih.«

je postavila evropska komisija, poleteli 
v nebo. Možnosti holdinga v tem kon-
tekstu so torej izčrpane, saj današnja 
cena emisijskih kuponov predstavlja 
2,3-kratnik cene proizvodnje električne 
energije. To pomeni, da kolikor plača 
TEŠ premogovniku za premog, gre 
še 2,3-krat toliko za CO2-kupone. Če 
razložim še bolj plastično – za 100 
mio evrov letnega plačila PV, bi moral 
TEŠ danes plačati še 230 mio evrov za 
kupone CO2, kar je s finančnega vidika 
nevzdržno. Naša odgovornost je, da 
proaktivno pristopimo k iskanju rešitev. 

Aleš Logar, direktor Premogovnika Velenje

Zakaj je potrebno čim prej sprejeti Zakon o postopnem zapiranju 
Premogovnika Velenje?

Čimprejšnje sprejetje zakona o postopnem za-
piranju Premogovnika velenje je za premogov-
nik pomemben predvsem za to, ker bo z njim 
Premogovnik velenje dobil potrebna sredstva 
za vse ukrepe, vezane na postopno zapiranje 
(zapiranje jame, sanacije površine, kadrovsko 
problematiko). Premogovnik za postopno zapi-
ranje okvirno pričakuje 30 mio evrov na leto.
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Ne glede na odločitev o letnici izstopa iz premoga je treba čim prej pripraviti Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika 
Velenje, ki mora zagotoviti ustrezne javne vire financiranja zapiranja, sanacije okolja in skrb za socialno varnost zaposlenih 
v PV in TEŠ, tudi za celotno obdobje vzdrževanja premogovnika po opustitvi rabe premoga, in Zakon o prestrukturiranju 
SAŠA regije, je na razpravi povedal generalni direktor PV dr. Janez Rošer. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Skupaj s še 12 državami v EU, ki so več 
kot 20-odstotno odvisne od fosilnega 
goriva v energetiki, smo analizirali 
možne oblike državne pomoči. Med 
njimi je Zakon o postopnem zapiranju 
Premogovnika Velenje, ki bi zagotovil 
določena sredstva za postopno izvedbo 
sanacijskih del. Drugi ukrep je meha-
nizem zmogljivosti oz. CRM-mehani-
zem, ki je v novem zakonu o energetski 
oskrbi predviden, a ga je potrebno 
zagovarjati pred evropsko komisijo. 
Tretja možnost pa je uvrstitev Slovenije 
v mednarodni modernizacijski sklad. 
V Evropi praktično ni termoelektrarne, 
ki bi takšno obveznost kuponov lahko 
sama prenesla in ne bi negativno poslo-
vala. Zagotovo pa to niso tiste termo-
elektrarne, ki še niso amortizirane in 
nosijo obveznosti do kreditodajalcev.« 
Ne glede na odločitev o letnici izstopa 
iz premoga je treba čim prej pripraviti 
Zakon o postopnem zapiranju Pre-
mogovnika Velenje, ki mora zagoto-
viti ustrezne javne vire financiranja 
zapiranja, sanacije okolja in skrb za 
socialno varnost zaposlenih v PV in 
TEŠ, tudi za celotno obdobje vzdr-
ževanja premogovnika po opustitvi 
rabe premoga, in Zakon o prestruk-
turiranju SAŠA regije, je povedal 
generalni direktor Pv dr. janez rošer 
in dodal: »Pri razpravi o prenehanju 
odkopavanja premoga v Šaleški dolini 
je potrebno upoštevati tudi tehnične 
parametre 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, 
kar pomeni, da Premogovnik Velenje 
ni nekaj, kar bi bilo mogoče zapreti 
čez noč. Danes je v Premogovniku 
aktivnih jamskih prog v dolžini dobrih 
50 km, letno izdelamo približno šest 
km novih prog, prav toliko pa jih 
likvidiramo. Proge, izdelane letos, so 
osnova za proizvodnjo v prihodnjih 
letih. Bistveno je, da razpolagamo 
z dolgoročnimi usmeritvami, z 
dinamiko odkopa, torej s potrebnimi 
količinami premoga po letih. Le tako 
lahko primerno optimiziramo in 
racionaliziramo procese in resurse. 
Dokler bo namreč obratovala 
proizvodnja, podjetje potrebuje 
ustrezne, kvalificirane kadre. Verjetno 
pa je razumljivo, da je glede na vso 
negativno konotacijo v medijih že 
danes interes za vpise v rudarsko 
šolo majhen, v bodoče pa bo to za 
nas eden ključnih izzivov. Znanja je 
v Premogovniku Velenje ogromno, 
akumuliralo se je skozi desetletja siste-
matičnega in strokovnega dela. Ravno 
znanje in izkušnje zaposlenih so botro-
vali razvoju lastne Velenjske odkopne 
metode, znanje in izkušnje pa so bili 
tudi ključna prednost podjetja, zaradi 
katerih so doseženi izjemni rezultati v 
premogovništvu v svetovnem merilu.«  

Da mora država čim prej pripraviti 
Zakon o postopnem zapiranju 
Premogovnika Velenje in zanj oprede-
liti finančne vire ter najti rešitev za na-
domestna, enakovredna delovna mesta, 
so prepričani v sindikatih obeh družb. 
Upoštevati je potrebno energetske, 
socialne in okoljske dejavnike, ki lahko 
povzročijo negativne posledice, so še 
opozorili na razpravi. Z letnico 2033 za 
izstop iz premoga pa se ne strinjajo. 
Razprave so se poleg govorcev – mini-
stra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, 
generalnega direktorja HSE in TEŠ dr. 
Viktorja Vračarja, generalnega direk-
torja PV dr. Janeza Rošerja, županov 
Mestne občine Velenje Petra Dermola, 
Občine Šoštanj Darka Meniha ter 
Občine Šmartno ob Paki Janka Ko-
pušarja udeležili tudi državni sekretar 
na ministrstvu za infrastrukturo Blaž 
Košorok, član poslovodstva HSE mag. 
Marko Štrigl in Uroš Podobnik, direk-
tor TEŠ Mitja Tašler, direktor PV Aleš 
Logar, predsednik Sindikata delavcev 
dejavnosti energetike Slovenije SDE 
Branko Sevčnikar, predsednik sindikata 
SPESS PV Simon Lamot, predsednik 
Sveta delavcev TEŠ Marko Vertačnik, 
predsednik sindikata TEŠ Danilo 
Tajnik, direktor občinske uprave MOV 
Iztok Mori in direktor občinske uprave 
Občine Šoštanj Drago Koren. 

Monika Oštir in  Tadeja Jegrišnik
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Pred Skupino Premogovnik Velenje so veliki izzivi tako na področju osnovne dejavnosti pridobiva-
nja premoga kot na področju nadaljnjega razvoja povezanih družb in trženja programov ter stori-
tev. Sposobni in motivirani kadri so ključni element pri realizaciji zastavljenih načrtov.

Naložba v izobraževanje 
je najboljša investicija za 
uspešno prihodnost podjetja

Spodbujamo karierni razvoj in učinkovit 
nastop na trgu dela
V družbah Premogovnik Velenje in HTZ Velenje smo maja 
2021 začeli s projektom SPIN – Spodbujanje zaposlovanja 
in mobilnost delovne sile. Projekt je sofinanciran s strani 
Evropske unije, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalid-
skega in preživninskega sklada RS ter Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri izvedbi 
projekta smo se povezali s podjetjem Invel d. o. o., ki je 
vodilni partner projekta za vzhodno kohezijsko regijo. »Cilj 
projekta je dvig kompetenc in dodatnih znanj pri zaposle-
nih ter spodbujanje njihovega kariernega razvoja za ohrani-
tev zaposlitve in učinkovit nastop na trgu dela,« je povedala 
mag. Irena vodopivec, vodja področja kadri in plače.
Podjetje Invel je s 26-letnimi izkušnjami na področju izo-

braževanja odraslih preverjen in zanesljiv izvajalec, ki z več 
kot 47 strokovnimi izvajalci nudi zelo različen nabor vsebin. 
direktorica dr. selma Filipančič jenko ob tem poudarja, 
da je ključ do uspešne predaje znanja dobro sodelovanje in 
komunikacija z odgovornimi za izobraževanja v podjetju, 
saj se lahko le na ta način zagotovi potrebne vsebine.

S sistematičnim izobraževanjem 
omogočamo zaposlenim pridobivanje 
novih znanj za strokovni in osebnostni 
razvoj 
V Skupini PV smo sistematično pristopili k izvedbi 
projekta. Določili smo ciljne skupine zaposlenih in želena 
znanja, ki jih ti zaposleni potrebujejo za kakovostno 
opravljanje dela, in pripravili program usposabljanj. V 

Cilj projekta SPIN je dvig kompetenc in dodatnih znanj pri zaposlenih ter spodbujanje njihovega kariernega razvoja za ohra-
nitev zaposlitve in učinkovit nastop na trgu dela. (foto: Ajda Kolar)
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prvo skupino smo vključili 61 zaposlenih na vodstvenih 
in vodilnih mestih, ki so z usposabljanji začeli maja letos.  
V prvem delu projekta smo s to skupino izvedli uvodno 
delavnico in z vsakim posameznikom v sodelovanju s 
podjetjem Invel izvedli individualni karierni načrt. Preko 
analize kariernih načrtov smo oblikovali nabor vseh 
izobraževanj za posameznega udeleženca. Namen tega 
projekta je med drugim dati vodilnim delavcem smernice 
in napotke za čim uspešnejše delo v procesu vodenja in 
organizacije dela, zato  smo v juniju začeli z izvajanjem 
delavnic, ki vključujejo raznolike teme s področja vodenja, 
komuniciranja, timskega dela, organizacije in bontona. V 
tem času smo  izvedli že 8 delavnic. 
»Naložba v izobraževanje in usposabljanje je najboljša 
investicija za uspešno prihodnost podjetja,« je prepričana 
Vodopivčeva, ki dodaja, da s sistematičnim izobraže-
vanjem omogočamo zaposlenim pridobivanje znanj in 
veščin za potrebe izvajanja delovnega procesa ter prido-
bivanje novih znanj za strokovni in osebnostni razvoj 
posameznika. 

Želimo dvigniti raven znanj in 
kompetenc naših zaposlenih
»Z vključitvijo v projekt SPIN želimo dvigniti raven kom-
petenc in znanj naših zaposlenih tako na kariernem kot 
na zasebnem področju, saj projekt ponuja širok spekter 
delavnic (jeziki, marketing, multimedija, računalništvo), 
ki se jih lahko zaposleni udeležijo tudi v prostem času,« 
je poudarila vodja področja Kadri in plače. »Naš glavni 
cilj je opolnomočenje naših zaposlenih z znanji sedanjosti 

in prihodnosti za boljši razvoj, zato bomo v prihodnje 
povečali vlaganje v izobraževanje in permanentno uspo-
sabljanje na vseh področjih in za vse zaposlene v družbah 
Premogovnik Velenje in HTZ.« 

IZJAVE UDELEŽENCEV

zalika naveršnik, vodja Pravne pisarne
Naložba v izobraževanje in usposabljanje je najboljša 
investicija za uspešno prihodnost podjetja. Izobraževanje 
v okviru projekta SPIN mi omogoča, da se opremim z 
najboljšimi znanji s področja komunikacije, motivacije, 
vodenja, timskega dela, upravljanja s časom in drugimi 
nepogrešljivimi veščinami, ki jih narekuje sodobni posel.

Peter Hudournik, pomočnik direktorja
Delavnice SPIN so primer dobre prakse izobraževanj, 
kjer zaposleni prejemamo nova znanja oziroma osvežuje-
mo znanja, ki smo jih v preteklosti že prejeli. Organizaci-
ja do zdaj izvedenih izobraževanj je na zelo visoki ravni, 
predavatelji so res strokovnjaki na svojem področju. Ta-
kšnih izobraževanj si lahko v prihodnje samo še želimo. 
Znanja in veščine, ki jih tekom izobraževanj prejemam, 
bom pri svojem delu s pridom izkoristil. Že zdaj se vese-
lim izobraževanj, ki nas še čakajo.

sonja kugonič, vodilna strokovna sodelavka
Pravijo, da se učimo, dokler živimo, jaz pa dodajam, da 
na vsakem izobraževanju dočakam svojih »5 minut«. To 
pomeni, da pridobim odgovor, mnenje, nasvet v povezavi 
z zadevo, ki sem jo mogoče že nekaj časa premlevala. 

Z vključitvijo v projekt SPIN želimo dvigniti raven kompetenc in znanj naših zaposlenih tako na kariernem kot na zasebnem 
področju, saj projekt ponuja širok spekter delavnic (jeziki, marketing, multimedija, računalništvo), ki se jih lahko zaposleni 
udeležijo tudi v prostem času. (foto: Ajda Kolar)
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Osrednja tema delavnic SPIN je vodenje in komunici-
ranje. Seveda sem v svoji 32-letni delovni karieri na to 
temo že veliko slišala, prebrala, ne nazadnje sem bila 
vrsto let vodja na več različnih ravneh. Se pa zavedam, 
da se pristopi spreminjajo, prihaja nova generacija 
zaposlenih, ki imajo drugačne cilje in ideje, motivirajo 
jih drugi elementi in če to veš, je delo v skupini lažje, 
predvsem pa uspešnejše. Osnovni gradniki, na katere se 
pri vodenju in komuniciranju opiramo, pa kljub vsemu 
ostajajo enaki, in ravno za te dejavnike je pomembno, 
da jih dovolj pogosto ponavljamo, jih osvežujemo in 
tako poskrbimo, da po vsakem izobraževanju prenesemo 
vsaj dve ali tri nove v svojo prakso. Samo tako bomo po 
vsakem takšnem izobraževanju svoje vedenje, odnose in 
delo v skupini dvignili na višjo raven in ravno zaradi tega 
sem vesela vsakega novega izobraževanja in zadovoljna, 
da imamo vodstvo, ki spodbuja izobraževanje in usposa-
bljanje zaposlenih.

rolando koren, vodja Strojne priprave dela
Delavnice so zelo zanimive, saj gre za interaktivno 
zadevo, kjer ne gre za t. i. suhoparno predavanje, am-
pak sodelujemo tudi slušatelji. Tako smo (do zdaj) na 
konkretnih primerih iz prakse (tj. primeri iz službe) 
posamezne primere izzivov analizirali in se pogovorili o 
možnih rešitvah; predavatelj pri tem ne preferira svojih 
rešitev, ampak nas z vodenim pogovorom poizkuša 
pripeljati do rešitve, do katere se moramo sami dokopati. 
Kar sem spoznal pri predavanjih oz. na delavnicah, je to, 
da »strogo vojaški sistem« vodenja pripelje do rešitve v 
precej daljšem časovnem roku, kot če uporabim določe-
ne »tehnike«, ki sem jih spoznal na predavanjih, kar se 
mi zdi zanimivo. Čeprav ne odstopam od mnenja, da se 
ljudje, ki so pri nas zaposleni in podjetje njihove storitve 
presneto dobro plačuje, premalo zavedajo t. i. pripadno-
sti, pa je razvidno (govorim zase in iz lastnih izkušenj), 
da spremembe v mojem načinu komuniciranja na fante 
vplivajo pozitivno, saj so na delovnem mestu bolj spro-
ščeni, mi bolj ali več zaupajo (četudi gre kaj narobe) in 
so bolj produktivni; to je mišljeno tako pri iskanju novih 
rešitev za izzive kot tudi sicer. Lahko se tudi motim, saj 
so nekateri šele končali z dopustom. To pomeni tudi to, 
da pridemo do rešitev v krajšem časovnem roku. Kar se 
tiče vpliva predavanj oz. delavnic na kariero, je za analizo 
za zdaj še vsekakor prehitro, ampak verjamem, da bo ta 
pozitivno vplival tako na mojo osebno rast, predvsem pa 
na dejstvo, da bom postal boljši vodja …

simon klinc, vodja Službe za obvladovanje procesov
Izobraževanja, ki se v družbi izvajajo v okviru projekta 
SPIN, predstavljajo možnost, da udeleženci osvežimo 
in nadgradimo znanja, ki so potrebna pri našem delu. 
Vesel sem, da se lahko udeležim izobraževanj v sklopu 
projekta, saj je bilo  zadnjem obdobju teh možnosti in 
s tem tudi izobraževanj manj. Podane vsebine podajajo 
mnogo informacij za lažje delo, še posebej v tako zahtev-
ni situaciji, v kateri se trenutno nahajamo. Vsebinsko so 
izobraževanja domiselno izvedena. Predavatelji vsebine 
podajajo na zanimiv način z veliko praktičnimi primeri. 
Udeleženci v delavnicah aktivno sodelujemo in s tem 
lažje absorbiramo podane vsebine. 

Po mojem mišljenju bi bilo potrebno s podobnimi način 
usposabljanj in izobraževanj zaposlenih nadaljevati tudi 
v bodoče.

natalija sovič jelenko, vodja Upravljanja s premože-
njem 
Moje mnenje je, da je za razvoj kariere potrebno kon-
stantno izobraževanje oz. »delo na sebi«. V preteklosti, 
tudi pri prejšnjem delodajalcu, sem se pogosto udeleže-
vala raznih seminarjev, izobraževanj. Tudi, če določene 
vsebine slišim ponovno, jih v »fazi zrelosti« dojemam 
drugače in bolj poglobljeno, kot sem jih pred leti. Vse-
bine delavnic SPIN so aktualne, bi mi pa bolj ustrezala 
nekoliko bolj zgoščena oblika (npr. 2-dnevne ali vsaj ce-
lodnevna delavnica). Menim, da bi določene teme lahko 
obdelali nekoliko hitreje.

tadeja jegrišnik, vodja Službe za odnose z javnostmi
Tovrstna izobraževanja zelo pozdravljam in me veseli, 
da smo v Premogovniku Velenje in HTZ ponovno začeli 
nadgrajevati tudi področje razvoja kadrov, kar je bilo 
v zadnjem obdobju predvsem zaradi izjemno zahtevne 
likvidnostne situacije, v kateri je celotna Skupina PV, 
zapostavljeno. Smiselno se mi zdi, da z novimi znanji 
najprej izobrazimo vodstveni kader, saj je od njega odvis-
no, kako se bodo ta znanja prenašala naprej na vse ravni 
zaposlenih. Če vodje ne bodo oz. ne bomo motivirani in 
zavzeti za izobraževanja, tega tudi od svojih sodelavcev 
ne moremo pričakovati. 
Osebno se mi zdi vseživljenjsko izobraževanje eno naj-
pomembnejših temeljev razvoja vsakega posameznika. 
Sama že zaradi narave dela ves čas berem in spreml-
jam novosti na različnih področjih, ki me zanimajo in 
so mi blizu, bi si pa v bodoče želela še več specifičnih 
izobraževanj v svoji stroki, dodatnih jezikovnih uspo-
sabljanj in izobraževanj iz t. i. mehkih veščin, ki nam 
vsem pridejo prav tudi v vsakdanjem življenju.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

neli Pavlin borić, predavateljica

V življenju je tako, da področje, ki mu posveča-
mo svoj čas in energijo, raste. Če smo pripra-
vljeni narediti več ali še kaj drugega od tistega, 
kar že počnemo, potem se znajdemo v preda-
valnici PV, kjer korakamo po stopinjah avten-
tičnega vodenja. Moj namen na delavnicah je 
predvsem ta, da skupaj dosežemo čim več “aha 
momentov”, ko se nam slike razjasnijo, pot pa 
postane razumljiva in enostavna. Enostavna 
pot ni nujno tudi lahka, a ko to dejstvo enkrat 
sprejmemo, si jo gotovo olajšamo. Vsebina 
delavnic je usmerjena v veščino in umetnost 
voditeljstva, s perspektive našega doprinosa 
in odgovornosti. Ukvarjamo se z vprašanjem, 
kako lahko sami prispevamo k boljšemu re-
zultatu. Če poenostavim, se to glasi tako: »Kaj 
lahko jaz naredim, da bo drugače, boljše?«

Ajda Kolar in Saša Smonkar



2020

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Optimizacija prezračevanja jam 
Premogovnika Velenje je vitalnega 
pomena za obratovalno zanesljivost 
družbe in doseganje dolgoročnih pla-
nov proizvodnje premoga. V optimi-
zacijo prezračevalnega sistema nas sili 
predvideni razvoj jame za zagotavlja-
nje načrtovane proizvodnje. 
V sklopu iskanja optimalne rešitve sta 
bili preučeni dve različici za prezra-
čevanje talninskega dela Jame Pesje, 
in sicer prezračevanje skozi zračilni 
jašek NOP II ter prezračevanje skozi 
obstoječi zračilni jašek Pesje.

Prezračevanje jam Premogovnika Velenje je eden ključnih elementov v procesu pridobivanja pre-
moga, saj zagotavlja zakonsko sprejemljive koncentracije posameznih jamskih plinov in s tem 
obratovalno zanesljivost proizvodnje. Glede na dinamiko dela in razvoj odkopnih polj do konca 
odkopavanja premoga v velenjskem premogovniku pa je nujna vzpostavitev nove rešitve prezra-
čevanja jam. Če ne bi pristopili k sanaciji izstopnih zračilnih prog in jaškov, bi to lahko pomenilo 
prekinitev prezračevanja talninskega dela jame Pesje po letu 2023 ter s tem tudi prekinitev proi-
zvodnje. Takšna situacija bi močno vplivala na skupno proizvodnjo ter dolgoročni koncept odko-
pavanja v jamah Premogovnika Velenje. Poleg drugih tehničnih rešitev sta odločilnega pomena za 
srednje in dolgoročno zagotavljanje proizvodnje v Premogovniku Velenje zračilni jašek NOP II ter 
ventilatorska postaja NOP II.

Optimizacija prezračevalnega 
sistema jam Premogovnika Velenje

Trenutno prezračevanje 
poteka skozi ventilatorski 
postaji Šoštanj in Pesje
Sistem prezračevanja jam trenutno 
obratuje z ventilatorskima postajama 

Namen projekta Optimizacija prezračevanja jam Premogovnika Velenje 
je bila vzpostavitev novega sistema prezračevanja, ki bo zagotavljal 
vzdržen sistem zračenja jam do konca odkopavanja in tudi v času zapi-
ranja jam; enako ali višjo raven varnosti, kot jo dosegamo z obstoječim 
sistemom zračenja, ter skrajšanje dolgih zračilnih poti in jih funkcio-
nalno optimizirati z namenom doseganja nižjih depresij, potrebnih za 
prezračevanje, in manjšega upora zračilnih poti.

VP Šoštanj in VP Pesje, v katerih so 
inštalirani štirje ventilatorji, s katerimi 
dovajamo svež zrak približno 27.000 
m3/min, kar zadošča za prezračevanje 
jam Premogovnika Velenje. Ventila-
torska postaja Pesje zrači Jamo Pesje, 

foto: Slobodan Mrkonjić
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Jame Premogovnika Velenje so 
kategorizirane kot metanske 
jame, zato je način zračenja 
metanskih jam določen v Pra-
vilniku o zahtevah za zagota-
vljanje varnosti in zdravja pri 
delu ter o tehničnih ukrepih 
za dela pri raziskovanju in iz-
koriščanju mineralnih surovin 
pod zemljo.

jamske objekte Jame Škale in Muzej 
premogovništva Slovenije. Preko 
te ventilatorske postaje izstopa pbl. 
10.000 m3/min izrabljenega zraka. 
Ventilatorska postaja Šoštanj zrači 
Jamo Preloge, področje G-plošč in 
krovninski del Jame Pesje. Iz jame 
izstopa pbl. 17.000 m3/min izrablje-
nega zraka. Prezračevanje bo tudi v 
prihodnje potekalo preko VP Šoštanj, 
objekt VP Pesje z jaškom in pripa-
dajočimi navezovalnimi progami pa 
bo nadomestil sistem zračenja preko 
zračilnega jaška NOP II.

Prezračevanje jam 
Premogovnike Velenje v 
prihodnje
Dolgoročno gledano je s tehničnega 
vidika edina sprejemljiva različica 
prezračevanja preko ventilatorske 
postaje Šoštanj ter ventilatorske 
postaje NOP II. Ta omogoča krajše 
zračilne poti, izpust izrabljenega zraka 
na lokaciji, oddaljeni od urbanih 
okolij, zračilni objekti pa bodo locirani 
izven območij, kjer se bodo odražali 
dinamični vplivi odkopavanja. Zaradi 
navedenega je tveganje za izpad pro-
izvodnje mnogo manjše. V procesu 
projektiranja zračilnega postrojenja za 
jašek NOP II, poleg vloge nadomestne 
zračilne postaje Pesje, iščemo tudi 
konceptualne rešitve za zmanjšanje iz-
pustov skozi prezračevalni jašek v Šo-
štanju. Ideja je prezračevati krovninski 
del Jame Pesje skozi jašek NOP II.

Ventilatorska postaja NOP II
»Ventilatorsko postajo NOP II bomo 
zgradili na ustju jaška NOP II, ki smo 
ga začeli graditi leta 2011, dokončen 
preboj in povezavo z jamskimi pro-
stori pa smo izvedli decembra 2017. S 
tako ureditvijo bomo sledili posto-
pnemu zmanjšanju in razbremenitvi 
ventilatorske postaje Šoštanj, ki se na-
haja v bližini mesta Šoštanj, in bomo 
ukinili ventilatorsko postajo Pesje, ki 
se nahaja v bližini Turističnega centra 
Jezero.« je za časopis Rudar povedal 
dr. gregor jeromel, vodja prodročja 
raziskave in projektiranje. Dodal 
je še: »Ne glede na režim obrato-
vanja ventilatorske postaje NOP 
II bo ventilatorska postaja Šoštanj 
delovala ves čas, saj bo zračenje jam 
Premogovnika Velenje praviloma 
potekalo na ventilatorski postaji NOP 
II po režimu 1, kar pomeni, da bo v 

ventilatorski postaji NOP II obrato-
val en ventilator in en ventilator v 
ventilatorski postaji Šoštanj. Režim 
2 pa predvideva obratovanje dveh 
ventilatorjev v ventilatorski postaji 
NOP II in s takšnimi rešitvami se 
bodo v primeru odkopavanja pre-
moga v krovninskem delu jame Pesje 
zmanjšale količine izpustov preko 
ventilatorske postaje Šoštanj, saj se bo 
glavnina izstopnega zraka iz tega dela 
jame preusmerila na ventilatorsko 
postajo NOP II.«
Predstavljene projekte rešitve in 
načini prezračevanja jam Premogov-
nika Velenje po vzpostavitvi zračenja 
preko ventilatorske postaje NOP II 
predvidevajo, da bodo tudi v pri-
meru delovanja obeh ventilatorjev v 
ventilatorski postaji NOP II smiselno 

upoštevana določila Pravilnika o 
zahtevah za zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu ter o tehničnih 
ukrepih za dela pri raziskovanju in 
izkoriščanju mineralnih surovin pod 
zemljo, ki se nanašajo na zračenje in 
na zračilni postroj jame.

Slobodan Mrkonjić

Ventilatorsko postajo v Pesju (slika zgoraj) z jaškom in pripadajočimi navezovalnimi 
progami bo nadomestil sistem zračenja preko novega zračilnega jaška NOP II (slika 
spodaj), ki bo umeščen na območje deponije premoga. (foto: Slobodan Mrkonjić) 
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Premogovnik Velenje je na letošnjem razpisu Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Slovenije 
(SŠGZS) za najboljše inovacije v regiji prejel srebrno priznanje za inovacijo »Magnetno izločeva-
nje feromagnetnih tujkov iz transporta premoga«. Z navedeno inovacijo, katere avtorji so Matevž 
Miklavžina, Peter Venišnik in Andrej Kotnik, bistveno izboljšujemo proces transporta premoga iz 
podzemnih delov premogovnika na površje.

Vnovič v družbi najboljših 
inovatorjev SAŠA regije

Letos je sedemčlanska ocenjevalna ko-
misija Savinjsko-šaleške gospodarske 
zbornice (SŠGZ) v ocenjevanje prejela 
14 predlogov iz 11 podjetij. Komisija 
je podelila 6 zlatih, 6 srebrnih in 2 
bronasti priznanji. Po dva predloga sta 
prispela iz podjetij Gorenje, BSH Hišni 
aparati, Podkrižnik ter po en predlog 
iz podjetij Ambit, Autotech, data-
GRAD, Gorenje Orodjarna, Komunal-
no podjetje Velenje, Mega M, Plastika 
Skaza in Premogovnik Velenje. Prizna-
nja so bila podeljena 24. septembra na 
slavnostni podelitvi, ki je potekala na 
gradu Vrbovec v Nazarjah.
»Veseli in ponosni smo, da je Premo-
govnik Velenje z inovacijo Magnetno 
izločevanje feromagnetnih tujkov iz 
transporta premoga osvojil srebrno 

priznanje, kar je vnovična potrditev 
naših prizadevanj, da v našem pod-
jetju kljub zahtevnim časom spodbu-
jamo inovativnost pri zaposlenih,« je 
povedal vodja inovacijske dejavnosti 
v Premogovniku velenje žiga jelen. 
»Nagrajena inovacija povečuje zane-
sljivost transporta premoga iz podze-
mnih delov premogovnika na površje 
ter obenem že naslednjo stopnjo pri 
avtomatizaciji odvoza premoga in 
zmanjšuje potrebo po ročnem izloče-
vanju tujkov iz transporta premoga. 
Pričakovane koristi inovacije so tudi 
povečanje zanesljivosti transportnih 
linij premoga v Termoelektrarno 
Šoštanj, ki je edini porabnik premoga 
iz Premogovnika Velenje.«
Ob transportu premoga iz jame 

Premogovnika Velenje na površje se 
pojavljajo feromagnetni tujki, ki lahko 
poškodujejo vitalne dela odvoza in 
s tem povzročijo večjo materialno 
škodo ali celo prekinitev proizvodnje. 
Zato je izločevanje tujkov iz transpor-
tne linije premoga bistvenega pomena 
za zanesljivost proizvodnje.
V transportni liniji premoga od 
odkopa do površine v Premogovniku 
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 izločevalni sistem nadgradili z 
nadtračnim magnetnim separatorjem 

Avtorji nagrajene inovacije so Matevž Miklavžina, Peter Venišnik in Andrej Kotnik. Nagrado je v imenu vseh treh sprejel Peter 
Venišnik. Ob njem sta na fotografiji še generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer in direktor Savinjsko-šaleške 
gospodarske zbornice mag. Franci Kotnik. (foto: Arhiv SŠGZ)
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Naši inovatorji prijavljajo ra-
znovrstne koristne predloge. Od 
enostavnih koristnih predlogov, 
ki prinašajo enkratno nagrado, do 
koristnih predlogov, ki prinašajo 
večjo gospodarsko korist ter s tem 
tudi višjo nagrado za inovatorja. 
Višine nagrad, ki jih dobijo inova-
torji, se običajno gibljejo med 100  
in 1.000 evri. 
Enostavnejši koristni predlogi, 
pri katerih ni mogoče izračunati 
gospodarskega prihranka, so npr. 
izdelava snemalca tornih koles na 
ranžirnem vlaku, izdelava sistema 
za preizkušanje ventilov kombaj-
na, izdelava skupnega zaboja za 
orodje in pribor na delovišču. Pri 
zahtevnejših koristnih predlogih, 
kjer je mogoče izračunati gospo-
darski prihranek za podjetje, so 
nagrade večje, kot npr. pri izdelavi 
smernega dvoverižnega transpor-
terja, izdelavi programske opreme 
in menjavi črpalk z elektromotorji 

za avtomatizirano obratovanje 
črpališča na k.+120, racionalizaciji 
upravljanja toplotnih postaj jašek 
NOP in Škale itd. Pri nagradah, ki 
so bile podeljene za zahtevnejše 
inovacije, je potrebno poudariti, 
da pri teh inovacijah praviloma 
sodeluje večja skupina zaposlenih 
in se zneski nagrad razdelijo.
V Premogovniku Velenje veči-
na prijavljenih inovacij spada v 
kategoriji produktnih in procesnih 
inovacij. Produktna inovacija se 
nanaša na proizvod ali storitev, 
ki je bistveno izboljšan, procesna 
inovacija pa na novi ali bistve-
no izboljšani proizvodni proces 
oz. postopek. Omeniti moramo 
še druge kategorije inovacij, ki 
jih redkeje srečujemo v našem 
okolju. To so trženjske inovacije 
(novi način trženja, ki vključuje 
pomembne spremembe promocije 
izdelkov), organizacijske inovacije 
(nove metode v poslovnih praksah, 

v organizaciji delovnega mesta ali 
pri zunanjih odnosih) in družbene 
inovacije (nove ideje, koncepti in 
strategije, ki odgovarjajo na potre-
be družbe).
Uspešnejše in tehnološko zani-
mivejše inovacije prijavljamo na 
vsakoletne razpise za najboljše 
inovacije Savinjsko-šaleške gospo-
darske zbornice, v okviru katere 
redno dosegamo dobre rezultate. 
V letošnjem letu smo na omenjeni 
razpis prijavili inovacijo Magnetno 
izločevanje feromagnetnih tujkov 
iz transporta premoga, ki je prejela 
srebrno priznanje. 
V lanskem je bilo v Skupini PV 
prijavljenih 161 koristnih predlo-
gov in je bilo 157 tudi realiziranih. 
Naši inovatorji so za prijavo in 
realizacijo koristnih predlogov 
prejeli nagrade v skupni vrednosti 
43.595 evrov.

Žiga Jelen

Premogovnik Velenje je v svoji dolgoletni zgodovini vedno spodbujal iskanje novih idej, re-
šitev, inovacij. Inovativnost zaposlenih je podjetju prinesla tehnološki napredek, z njo smo 
izboljševali delovne pogoje in z inovacijami izvajali humanizacijo delovnega procesa ter 
dvigovali moralo zaposlenih. Inovatorji, ki so prispevali nove ideje, so bili vedno nagrajeni. 
Nagrade inovatorjem so bile in še vedno so dobra spodbuda, ki marsikaterega inovatorja ali 
bodočega inovatorja prepriča, da prijavi koristni predlog, bdi nad njegovo realizacijo in si s 
tem priskrbi zasluženo nagrado.

Z lastno inovativnostjo do nagrade

na lokaciji bivšega pogona traku T70 
v jami Pesje. Nad transporterjem T60 
smo vgradili nadtračni magnetni se-
parator, ki deluje avtomatizirano glede 
na trak transporterja T60. Magnetni 
separator skrbi za izločevanje tujkov 
iz linije transporta premoga ter s tem 
zmanjšuje verjetnost za nastanek 
poškodb na transportnem sistemu. 
Predhodno smo vgradili dva nadtrač-
na magnetna separatorja na vzpore-
dnih 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 Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ). Ta 
dva separatorja zmanjšujeta verjetnost 
okvare transportnih linij v TEŠ.

Tadeja Jegrišnik
Magnetni separator skrbi za izločevanje tujkov iz linije transporta premoga ter s 
tem zmanjšuje verjetnost za nastanek poškodb na transportnem sistemu. 
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Na transfuzijskem oddelku bolnišnice nas je prijazno spre-
jel Primož Poženel, dr. med., spec. transfuzijske medicine. 
Prav tako se nas je razveselilo tudi celotno strokovno ose-
bje. Kot so dejali, so zelo veseli, da se v teh hudih časih še 
odzovejo ljudje in podjetja, ki se odločijo za tako pleme-
nita dejanja in v tolikšnem številu pomagajo ljudem, ki kri 
nujno potrebujejo. V dobrih dveh urah je bilo opravljenih 
27 odvzemov krvi brez zapletov ter z veliko dobre volje in 
smeha, čeprav smo morali biti zaradi varnostnih ukrepov 
v bolnišnici razdeljeni v dve skupini.
V veliko zadovoljstvo zaposlenih v transfuzijskem oddelku 
splošne bolnišnice in vseh nas je bila izvedena še ena 
humana akcija, ki je uspela, saj je v lanskem letu, žal, 
nismo mogli organizirati in izpeljati. Kot je že v navadi po 
krvodajalskih akcijah seveda ni manjkala niti zelo okusna 
malica, ki so nam jo v bolnišnici tokrat pripravili na malo 
drugačen način.
Dr. Primož Poženel je poudaril, da je krvodajalstvo v 
Sloveniji zelo pomembno, saj z darovano krvjo zdravniki 
dnevno rešujejo človeška življenja. Ob tem je dodal: »Zelo 
sem vesel tako zdravih in veselih ljudi, kot ste vi, velenjski 
rudarji, in sodelavk, ki so prišle z vami. Vaša gesta je res 

Letošnjo izredno krvodajalsko akcijo smo krvodajalci Aktiva Rdečega križa Premogovnik Vele-
nje izvedli 17. septembra 2021 v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Minilo je že kar nekaj let od 
zadnjega obiska pri njih, zato so nas bili Korošci zelo veseli; še posebej v teh težkih časih, ki ga 
zaradi epidemije koronavirusa preživljamo po celem svetu.

Ponovno plemenito dejanje naših 
krvodajalcev na Koroškem

človeška, topla in hvala vam zanjo.« 
Z nami je bilo kar nekaj sodelavcev, ki so kri darovali več 
kot 80-krat in tudi dva sodelavca, ki sta kri darovala že 
več kot 100-krat (Tomislav Verstovšek 102-krat in Zvonko 
Jeraj 112-krat). Obema so bile izrečene posebne čestit-
ke zdravstvenega osebja in nas, krvodajalcev. Tovrstna 
vsakoletna izredna krvodajalska akcija najbolj prizadevnih 
krvodajalcev iz Premogovnika, ki so kri darovali večkrat, 
je hkrati tudi nagrada za njihovo dolgoletno humanost. 
Pot po Koroški, ki nas je vodila od Slovenj Gradca mimo 
Raven na Koroškem, Prevalj, Mežice, Črne na Koro-
škem in Slemena do Topolšice, smo si bili zaradi kislega 
deževnega vremena primorani ogledati le iz avtobusa. 
Kljub temu smo se imeli lepo in smo dan zaključili z zelo 
okusnim kosilom na Turistični kmetiji Pirnat v Topolšici.
V dobrem razpoloženju in s prijetnim občutkom, da smo 
po skoraj dveh letih naredili nekaj dobrega in humanega, 
smo se popoldne vračali domov. Na poti domov smo že 
razmišljali, v katero bolnišnico v Sloveniji se bomo podali 
prihodnje leto in spet naredili takšno plemenito dejanje.

Damjana Kričej,  
predsednica Aktiva RK Premogovnik Velenje
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Največ poudarka v Aktivu RK Skupine PV je bilo pri 
odvzemu krvi. Iz števila odvzemov je razvidno, da se 
je situacija v letu 2020 zaradi epidemije koronavirusa 
poslabšala, vendar kljub temu v našem podjetju z da-
rovanjem krvi še vedno izkazujemo svojo humanost in 
nesebično pomoč potrebnim. Za pridobitev novih članov, 
tako novincev kot že več let zaposlenih, bo treba vnovič 
izpeljati dobro oglaševalsko akcijo.

Krvodajalske akcije v letu 2020
Vse krvodajalske akcije v letu 2020 so potekale po 
načrtovanem kolederju. Aktivnih krvodajalcev, ki darujejo 
kri enkrat ali večkrat letno, je 480. V letu 2020 je bilo 950 
odvzemov krvi, kar je 218 manj kot v letu 2019, ko jih je 
bilo 1168.

Krvodajalske akcije v letu 2021
Tudi v letu 2021 krvodajalske akcije potekajo po načrtu, ki 
je bil sprejet na Zavodu za transfuzijo Ljubljana in so obja-
vljene na internem portalu Premogovnika Velenje. Zaradi 
velikega pomanjkanja krvi je bilo letos do 12. avgusta že 
650 odvzemov, kar kaže, da smo v v našem podjetju vedno 
pripravljeni pomagati. Še vedno se kaže velika humanost  
krvodajalcev, saj kri podarjamo osebam, ki jih ne pozna-
mo, in s tem rešujemo na stotine življenj. Ta plemenita 
dejanja naj bodo vzor mladim in vsem, ki se do zdaj še 
niso vključili v naše izjemno humane akcije.

Številni sodelavci so kri darovali več kot 
70-krat
V podjetju imamo tudi krvodajlce, ki so kri darovali že 
več kot 70-krat. To so: Zvonko Jeraj (112-krat), Alek-
sander Oder (107-krat), Marjan Fujs (103-krat), Tomislav 
Vrstovšek (102-krat), Aleksander Kolar (95-krat), Pejo 
Grbić (93-krat), Robert Vinkler (87-krat), Štefan Štrucl 
(83-krat), Andrej Prevalnik (80-krat), Esad Halilović (77-
krat), Mirko Pogorelc (76-krat), Srečko Ledinek (76-krat), 
Samo Kopušar (76-krat), Boštjan Hace (76-krat), Alek-
sander Jelen (74-krat), Stanislav Emeršič (74-krat), Tomaž 
Kramar (72-krat), Zvonko Pohorec (72-krat), Drago 
Ocvirk (71-krat), Branko Rožej (71-krat), Stanko Tanjšek 
(70-krat). Vsem iskreno čestitamo.

Včlanite se v Aktiv Rdečega križa SPV
V Aktivu Rdečega križa Skupine PV imamo trenutno le 
662 članov, zato vnovič vabimo vse sodelavke in sodelavce, 
da postanejo člani in s tem podprejo delo našega Aktiva. 

V letu 2020 smo predstavniki odbora Aktiva Rdečega križa Skupine Premogovnik Velenje v sode-
lovanju z zaposlenimi Območnega združenja Rdečega križa Velenje izpolnili program dela, ki smo 
si ga zadali ne glede na zahtevno situacijo zaradi epedemije koronavirusa. Pri izpolnitvi plana dela 
smo bili v letu 2020 zelo uspešni. Tudi nenačrtovane naloge smo uspešno opravili. Število članov 
je še vedno zelo nizko, saj je od skoraj 2000 zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje v Aktiv 
Rdečega križa včlanjenih zgolj 662 članov.

Aktiv Rdečega križa Premogovnika 
Velenje v letih 2020 in 2021

to lahko storite s podpisom pristopne izjave v kadrovs-
ki službi (pri ameli šehić) ali v pisarni sindikata sPess-
Pv (pri Mariji strahovnik).

Za potrebne humanitarne pomoči ima Aktiv RK Sku-
pine PV na razpolago zgolj finančna sredstva, ki jih dobi 
iz članarine članov, ki jo ti v višini 4 evrov prispevajo 
enkrat letno. Na 1. korespondenčni seji odbora Aktiva RK 
Skupine PV, ki je potekala 18. 1. 2021, je bil sprejet sklep, 
da članarina v letu 2021 ostane enaka (torej 4 evre). Ta se 
je članom obračunala pri aprilski plači. Vse prošnje naših 
zaposlenih bomo obravnavali na izrednih sestankih. Tako 
kot v minulih letih smo tudi v letu 2020 ob pomembnejših 
datumih Rdečega križa posvetili posebno pozornost 
določeni tematiki v sodelovanju z OZ RK Velenje.

28. 5. 2021 sta bila podpisana SLN05/21KSN1 in 
SLN05/21-HTZ, ki se navezujeta na 18. 9. 2018 
podpisani Aneks št. 32, 126. člen h Kolektivni 
pogodbi Premogovnika Velenje, sklenjen med 
delodajalcem in sindikatom 19. 11. 1996, za odso-
tnost z dela zaradi darovanja krvi. Na podlagi tega 
ima delavec, prostovoljni krvodajalec, do odso-
tnosti na dan, ko daruje kri ter za prvo darovanje 
v letu dodaten dan odsotnosti. S tem se prekliče 
SLN03/03KSN1 z dne 28. 1. 2003.

Delujoči člani v odboru so: Damjana Kričej – 
predsednica; Jelka Šilih – podpredsednica ter člani: 
Marija Strahovnik – finance; Anita Svetina – infor-
matika; Peter Bršek in Boštjan Priteržnik. 

Organiziranje in izpolnjevanje letnega programa bo še na-
prej potekalo v sodelovanju z zaposlenimi OZ RK Velenje. 
Podelitev priznanj bo izvedena konec decembra 2021, in 
sicer kot je že ustaljena praksa, bomo to izvedli po interni 
pošti. Strokovna ekskurzija z odvzemom krvi v Splošni 
bolnišnici Slovenj Gradec je potekala 17. 9. 2021. Še naprej 
se bomo trudili in si prizadevali, da pridobimo nove člane, 
zato se bomo z zanimivimi članki in informacijami pojavl-
jali tudi v internem glasilu Rudar.

Damjana Kričej,
predsednica Aktiva RK Skupine PV
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Simon Lednik
»Uživaj dan, uživaj življenje, saj čas drvi mimo nas«
Simon Lednik je predstavnik mlajše generacije strokovnega kadra Premogovnika Velenje – 
torej kadra, na katerem dejansko sloni naša prihodnost. Rudarstvo mu je bilo zapisano že od 
zgodnjega otroštva, saj so bili rudarji njegov oče ter nekateri družinski člani in prijatelji. V 
Premogovniku Velenje se je kot univerzitetni diplomirani inženir rudarstva zaposlil leta 2009. 
Vseskozi se je kalil predvsem na obratu Priprave, kjer je danes tehnični vodja obrata. Simon je 
ponosen na Premogovnik Velenje, za katerega je prepričan, da bo še vrsto let dobavljal premog 
Termoelektrarni Šoštanj. Kljub obilici dela pa vedno najde čas za družino in prave prijatelje.

NA OBISKU

foto: Slobodan Mrkonjić

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Na otroštvo imam veliko lepih 
spominov. Ljudje se že po naravi 
radi spominjamo le dobrih stvari in 
dogodkov – tudi pri meni je tako. Kot 
otrok sem imel lepo otroštvo, z veliko 
podporo staršev in sestre. V tem 
obdobju svojega življenja dejansko ne 
bi ničesar spremenil. Če bi imel vsak 
takšno otroštvo, kot sem ga imel jaz, 
bi bilo vsem veliko lepše.
 kakšen učenec ste bili?
S šolo nisem imel nobenih težav. V 

osnovni šoli sem bil odličen in vzoren 
učenec. Vedno sem se naučil toliko, 
kolikor je bilo potrebno. Prva leta 
sem osnovno šolo obiskoval v Pire-
šici, nato v Žalcu. Gimnazijska leta 
sem preživel v Celju na Lavi, študij pa 
na Naravoslovno-tehnični fakulteti 
v Ljubljani. Vse je šlo gladko in brez 
večjih težav.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Kot otrok sem velikokrat poslušal 
očeta in njegove prijatelje, ki so bili 
rudarji, kako zanimivo je delo v jami. 

Na podlagi tega sem se kar hitro tudi 
sam odločil za ta poklic. Prepričan 
sem, da sem se pravilno odločil, saj 
se moraš kot rudar velikokrat znajti 
in v danem trenutku hitro poiskati 
ustrezne rešitve, predvsem pa ne smeš 
preveč komplicirati. Vse te lastnosti 
mi pridejo prav tudi v vsakdanjem 
življenju.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
V Premogovniku Velenje sem se 
zaposlil leta 2009, od leta 2018 sem 
tehnični vodja obrata Priprave. Naša 
glavna naloga na tem obratu je izde-
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lovanje kakovostnih jamskih prog, ki 
so pri procesu pridobivanja premo-
ga osnova za nova odkopna polja. 
Ob tem kakšno progo pretesarimo, 
včasih po jami tudi malo povrtamo in 
kaj razstrelimo. Dejansko »priprav-
ci« v jami počnemo veliko različnih 
opravil, marsikdaj pa tudi pomagamo 
drugim službam.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je v svoji 146-le-
tni zgodovini v tej dolini pustil izje-
men pečat. Številnim generacijam je 
dal kruh, Sloveniji pa skupaj s Termo-
elektrarno Šoštanj vseskozi zagotavlja 
stabilno električno energijo iz doma-
čega energenta. Trenutne razmere naši 
panogi, žal, niso najbolj naklonjene, 
zato marsikdo to situacijo izkorišča 
za ustvarjenje negativnih zgodb o 
našem podjetju. Ko vsem nejevernim 
malce podrobneje razložimo stanje 
podjetja in kaj vse počnemo, jih veliko 
spremeni svoje mišljenje. Menim, da 
je Premogovnik Velenje glede znanja 
in izkušenj še vedno eno izmed boljših 
podjetij v svetovnem merilu.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Najprej pomislim na vse aktualne 
zadeve, ki so na razporedu za ta dan 
in če nam je uspelo narediti vse, kar 
smo si zastavili dan prej. Zagotovo 
pa imam vseskozi v mislih varnost in 
varno delo v jami, zato vsako jutro 
pomislim tudi na to, ali je za nami 
dan brez nezgod in drugih večjih 
težav v jami.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Pri delu se najbolj zanesem na svoje 
ožje sodelavce, saj sem prepričan, da 
bodo na najboljši možni način izpol-
nili zastavljene cilje in naloge.
 kaj najraje počnete v prostem času?
V prostem času se rad družim s 
svojo družino. Zelo rad se lotim tudi 
dela okoli hiše, pri čemer skoraj vse 
naredim sam. Žena mi pravi, da sem 
»mojster za vse«. Rad zaidem v hribe, 
a se zaradi majhnih otrok trenutno 
vzpenjamo na malce nižje vzpetine. 
Ko bodo otroci nekoliko zrasli, pa 
se bomo z veseljem spet odpravili v 
visokogorje. Z družinskimi člani radi 
zaidemo tudi proti morju.
 kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni?

V življenju mi vsekakor največ 
pomenijo otroci in žena. Veliko mi 
pomenijo tudi ostali širši družinski 
člani in vsi pravi prijatelji.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografiji so moja žena Maja, 
najstarejša hči Izza, srednja hči Nuša 
in najmlajši član družine Lovro.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
S tem, kar imam in kjer sem, sem 
zadovoljen, saj nam nič ne manjka. 
Če se pa sanje le izpolnijo, pa naj to, 
kar imamo zdaj, traja.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Zaradi skoraj dve leti trajajoče situa-
cije s koronavirusom, ki je zajela cel 
svet, dejansko nikjer. Tega virusa in 
vseh težav, ki nam povzroča, imam že 
resnično »poln kufer«. Pred tem sem 

rad pogledal kakšno dobro gledališko 
predstavo (predvsem komedije), z ve-
seljem pa sem šel tudi v kino, saj zelo 
rad spremljam filmsko industrijo.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Sam sebe težko ocenim, zato bi na 
to vprašanje lažje odgovorili moji 
najbližji. Kljub vsemu menim, da sem 
zanesljiv in odgovoren, vedno pa sem 
tudi pripravljen pomagati, če je le v 
moji moči.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Pri sebi ne bi nič spreminjal, saj sem 
prepričan, da moramo biti takšni, kot 
smo, in se ne smemo pretvarjati.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
Carpe Diem – uživaj dan, uživaj 
življenje, saj čas drvi mimo nas. Pred-
vsem uživajmo v danih trenutkih, ki 
resnično prehitro minejo.

Slobodan Mrkonjić

Simonova družina – žena Maja, hčerki Izza in Nuša ter sin Lovro
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HTZ na 53. sejmu MOS prejel 
posebno priznanje
 Premogovniška hčerinska družba HTZ Velenje se je na letošnjem 53. mednarodnem obrtnem 
sejmu MOS, ki je potekal med 15. in 19. septembrom v Celju, predstavila z novo grafično podobo 
družbe. Sredi septembra so v HTZ zagnali tudi popolnoma prenovljeno spletno stran www.htz.si.

Na tokratnem sejmu so v družbi 
izpostavili predvsem svoj program 
izgradnje sončnih elektrarn, na kate-
rem ima družba ogromno znanja in 
izkušenj, kar dokazuje tudi dejstvo, da 
HTZ skupaj s partnerjem HSE Invest 
v Prapretnem gradi trenutno največjo 
sončno elektrarno v Sloveniji. Ta bo 
znašala kar 3-megavate instalirane 
moči. Tudi na letošnjem sejmu MOS 
se je HTZ predstavila skupaj z družbo 
HSE Invest. Za stojnico, ki jo je v 
celoti zasnovala in oblikovala ekipa 
sodelavk in sodelavcev Studia HTZ in 
Premogovnika Velenje, pa sta družbi 
prejeli tudi posebno priznanje celjske-
ga sejmišča.
HTZ Velenje je kot največja hčerin-
ska družba Premogovnika Velenje 
posredno tudi del skupine Holding 
Slovenske elektrarne. HTZ ima status 

invalidskega podjetja, saj zaposlu-
je več kot 50 odstotkov delavcev s 
statusom invalida. Podjetje odlikuje 
izjemen občutek družbene odgovor-
nosti, predvsem z vidika reševanja 
zaposlovanja invalidov ter ohranjanja 
delovnih mest v Šaleški dolini in 
širše. Pri okolijskih izzivih so dejavni 
predvsem na področju obnovljivih 
virov energije, kjer že več kot desetle-
tje gradijo velike sončne elektrarne, 
ki v njihovem prodajnem programu 
predstavljajo pomembno vlogo.
Družba HTZ je med drugim tudi 
sistemski integrator sončnih elektrarn 
»na ključ«. Z inovativnostjo, s stra-
teškimi partnerstvi in kakovostnimi 
storitvami gradi na konkurenčnosti in 
prepoznavnosti v Sloveniji in na tujih 
trgih. Program izgradnje sončnih 
elektrarn zagotavlja celostno in zane-

sljivo ponudbo storitev – od načrtova-
nja, projektiranja, izgradnje in vzdr-
ževanja sončnih elektrarn v skladu z 
možnostmi in željami naročnika, ne 
glede na moč in velikost elektrarne. 
Poleg omrežnih ponujajo tudi otočne 
sončne elektrarne (samostojni otočni 
sistemi različnih velikosti in moči) ter 
vse potrebne komponente sistemov 
(različni PV-moduli, razsmerniki, 
konstrukcije, komunikacijska in me-
rilna oprema ter drugi materiali).
HTZ je v tem mesecu prenovil tudi 
celostno grafično podobo podjetja. 
Pri načrtovanju novega logotipa ter 
drugih označevalnih in komunikacij-
skih orodij družbe so se osredotočili 
predvsem na zeleno in modro barvo, 
ki simbolizirata ekološko in okoljsko 
naravnanost podjetja v prihodnje.

Slobodan Mrkonjić

foto: Slobodan Mrkonjić
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Tako kot prejšnja tudi nova CGP podjetja HTZ temelji na 
enotni uporabi izbranega logotipa ter vseh drugih obliko-
valskih izhodišč glede oblike in vizualne pojavnosti doku-
mentov in vseh ostalih materialov, ki v različnih oblikah 
(tiskanih, elektronskih in digitalnih) izražajo identiteto 
družbe. Pravila pojavljanja so določena s priročnikom CGP, 
ki je objavljen na internem portalu družbe, zaposleni pa so 
ga dobili tudi na osebne in službene e-poštne naslove.
Priročnik CGP natančno opisuje osnovna vizualna razpo-
znavna sredstva družbe HTZ, in sicer:
•	 logotip s simbolom in  vse njegove dovoljene pojavne 

oblike, tipografije in barvne oblike;
•	 osnovna komunikacijska sredstva (dopisni list, poslovna 

in osebna vizitka, zastava, poslovni žig, pisemska ovojnica, 

HTZ prenovil celostno 
grafično podobo
Družba HTZ Velenje je septembra letos po skoraj petnajstih letih prenovila celostno grafično 
podobo (CGP) podjetja. Pri načrtovanju novega logotipa ter drugih označevalnih in komunikacijskih 
orodij družbe so se tokrat osredotočili predvsem na zeleno in modro barvo, ki simbolizirata 
ekološko in okoljsko naravnanost podjetja v prihodnje.

poslovna mapa, kompliment kartica, nosilec elektronskih 
zapisov, tiskani oglasi, naslovnica in prelom strani interne-
ga časopisa, predstavitvene podlage);

•	 označevanje organizacije.
Družba HTZ Velenje CGP uporablja pri poslovanju in 
komuniciranju s fizičnimi ali pravnimi osebami, pri medse-
bojnem poslovanju, poslovanju z drugimi organizacijami, 
podpornimi in pridruženimi partnerji, mediji, potencialnimi 
partnerji, ter vsemi ostalimi pravnimi in fizičnimi osebami 
in javnostmi. Družba s CGP ustvarja ugled in prepoznavnost 
v javnosti, zato je njegova dosledna uporaba nujna in za vse 
zaposlene obvezna. Nova CGP je začela veljati 13. septembra 
2021 in velja do preklica.

Slobodan Mrkonjić

Primeri infografike za predstavitvene namene, kadar želimo posamezne dejavnosti podjetja prikazati v poenotenem stilu.
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Nagrajenca, mlad par, ki prihaja z 
Notranjske, Anita Žnidaršič in Nik 
Strle, sta bila nad doživetjem navdu-
šena in tudi zelo pozitivno presene-
čena: »Pričakovala sva bolj strašljivo 
izkušnjo, glede na to, da je vse 
potekalo kar 160 metrov pod zemljo, 
vendar sva nad videnim navdušena.
Doživetje nama bo ostalo v zelo 
lepem spominu, zato si želiva, da bi 
lahko še kdaj v prihodnosti ponovila 
obisk. Danes naju čaka še razvajanje 
v Hotelu Paka, jutri piknik ob Ve-
lenjskem jezeru, ki ga bo pripravilo 
Gorenje Gostinstvo, ogledala pa si 
bova tudi Velenjski grad in okolico.« 
Tudi tokratna akcija je bila odraz 
odličnega sodelovanja Gorenja 
Gostinstva in Muzeja premogovni-
štva Slovenije, ki skupaj s partner-
jem Zavodom za turizem Šaleške 
doline že nekaj let ustvarjajo odličen 
turistični produkt, petzvezdično 
doživetje Velenje Underground. 
Omenjeni produkt združuje snovno 
in nesnovno tehnično ter kulturno 
dediščino Šaleške doline in jo pove-
zuje z vrhunsko lokalno kulinariko. 
Obiskovalci Muzeja premogovni-
štva Slovenije za nekaj ur postanejo 
del rudarskega časovnega stroja, ki 
jih vrne v več desetletij pridobiva-
nja premoga v Šaleški dolini. Ob 
kozarcu dobrodošlice v »prezivni-
ci« prejmejo »markice« ter se nato 
spustijo 160 metrov pod zemeljsko 
površje z enim najstarejših dvigal v 
Evropi. Sledi pohod po avtentičnih 
rudniških jaških do rudarske jedilni-
ce, kjer jih čaka vrhunski štirihodni 
meni z izbrano vinsko ponudbo ter 
glasbenimi presenečenji. Odhod do 
jamskega dvigala popestri vožnja z 
izvirnim jamskim vlakom, zaključek 
pa v garderobi, kjer so rudarji kon-
čali svoj »šiht«.

Edinstveno doživetje v Muzeju 
premogovništva Slovenije
Muzej premogovništva Slovenije je v torek, 3. avgusta 2021, v svojih globinah gostil nagrajenca 
Radia Antena, ki je skupaj z Gorenjem Gostinstvom in Muzejem premogovništva Slovenije za 
poslušalce omenjenega radia organiziral nagradno igro za dve osebi, ki je med drugim vključevala 
tudi ogled in luksuzno kosilo za dve osebi v jamskem delu Muzeja premogovništva Slovenije. Vse se 
je dogajalo kar 160 metrov pod zemeljskim površjem. 

Zgodba Velenje Undergound je bila 
deležna butičnega certifikata Slove-
nia Unique experience, ki ga pode-
ljuje Slovenska turistična organizaci-
ja. Projekt je prejel tudi nagrado Big 
See Tourism Award 2020, bil pa tudi 

je polfinalist za nagrado Sejalec 2020 
Slovenske turistične organizacije 
in finalist za Conventa Best Event 
Award 2020.

Slobodan Mrkonjić

Nagrajenca nagradne igre Radia Antena sta bila Anita Žnidaršič in Nik Strle, ki sta 
v Muzej premogovništva Slovenije prišla z Notranjske. (foto: Tadeja Jegrišnik)
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»Pod zemljo, vendar nad vsemi pri-
čakovanji, doživeti jamo še malo dru-
gače, je neprecenljivo, surrealistična 
izkušnja, krasno doživetje« in podobo 
je le nekaj izjav tistih, ki so se odločili 
za kulinarično doživetje globoko pod 
zemeljskim površjem. Že sam spust z 
najstarejšim še delujočim dvigalom v 
Sloveniji iz leta 1888 obljublja veliko, 
najgloblje ležeča jedilnica s petčlen-
skim lesenim poligonom (tako so 
rudarji desetletja zavarovali jamske 

VELENJE UNDERGROUND 
ponovno požel uspeh pri tujih turistih
 V Muzeju premogovništva Slovenije smo skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline že dober 
teden dni po ponovnem odprtju muzeja 1. septembra letos, 160 m pod zemljo, izvedli Underground 
Velenje, s katerim smo navdušili skupino belgijskih turistov. Novo gastronomsko pustolovščino, 
ki obiskovalce očara s pristnim rudarskim okoljem in vrhunsko kulinariko, smo pripravili tudi 30. 
septembra 2021, najavljenih pa imamo še več povpraševanj.

prostore) pa daje celotnemu dogodku 
svojevrsten pečat. Piko na i z edin-
stvenimi okusi, ki razvajajo brbončice 
obiskovalcev, je tokrat pristavil »chef« 
Luka Gmajner, ki ima v lasti celjsko 
pekarno Dobríne. Celovita izkušnja 
– kulinarični presežki ter ambient, ki 
še dodatno vzbudi najgloblje čute – je 
zagotovo edinstvena in vredna, da jo 
tudi sami izkusite. 
Več o doživetju na povezavi https://
www.visitsaleska.si/sl/products/vele-

nje-underground/.  
Velenje Undergound ponosno nosi 
znamko kakovosti Slovenia Unique 
experience, ki ga podeljuje Slovenska 
turistična organizacija. Produkt je 
prejel tudi nagrado Big See Tourism 
Award 2020, bil pa je tudi polfinalist 
za nagrado Sejalec 2020 Slovenske 
turistične organizacije in finalist za 
Conventa Best Event Award 2020.

Metka Marić

Piko na i z edinstvenimi okusi, ki razvajajo brbončice obiskovalcev, je na tokratnem podzemnem kulinaričnem dogodku 
Velenje Underground pristavil »chef« Luka Gmajner, ki ima v lasti celjsko pekarno Dobríne. (foto: Jernej Vogrin)
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Krtek Ligi v Pikini muzejski četrti
Med 10. in 15. septembrom 2021 je bilo središče Velenja prizorišče 32. Pikinega festivala. Na 
največji prireditvi z raznovrstnimi vsebinami za otroke in družine pri nas se je v soboto, 11. 
septembra, na prav poseben način predstavil tudi Muzej premogovništva Slovenije. V Muzejsko 
četrt je otroke vseh starosti vabil krtek Ligi, simpatična maskota Premogovnika Velenje.

Letošnji, že 32. Pikin festival, je pote-
kal pod geslom Igra za vse. Delavnice, 
ki jih je  pripravil Muzej premogov-
ništva Slovenije, so bile zato igrive in 
zabavne ter primerne za vse starostne 
skupine. Najmlajšim je s svojimi 
vragolijami privabil nasmeh na obraz 
naš krtek Ligi, ki je vse od jutranjih 
ur otrokom pomagal med premogom 

iskati skriti zaklad, z zanimanjem pa 
je spremljal tudi barvanje pobarvank 
s svojo podobo. 
Muzejska četrt je bila polna malih ra-
dovednežev, ki so izvedeli, da je krtek 
Ligi dobil ime po lignitu, da so jezera 
v naši okolici nastala zaradi izkopa-
vanja premoga in če bi ga naložili 
na vagone, bi lahko z njimi sestavili 

kompozicijo, ki bi dvakrat zaokrožila 
Zemljo, da gre ves premog v Termo-
elektrarno Šoštanj, kjer pridobijo 
elektriko in še druge zanimivosti iz 
sveta premogovništva. Ligi pa je vse 
povabil tudi v Muzej premogovništva 
Slovenije na pravo podzemno pusto-
lovščino.

Metka Marić
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Na vsaki točki vas čaka zanimiva 
zgodba in galerija slik z navodili ter 
nasveti za rešitev izziva. Zagotovo pa 
ne smete zamuditi ogleda edinstve-
nega podzemnega muzeja, Muzeja 
premogovništva Slovenije, ki za reši-
tev bonus izziva »Pomen starinskega 
simbola« nudi 10-odstotni popust.
Mobilna aplikacija »Lov na svetilko 
skrivnosti« je namenjena družinam z 
otroki in jo najdete v spletni trgovini 
Google Play in App Store pod Tripp-
story Velenje. 
V aplikacijo se lahko prijavite z raču-
nom Facebook ali Google+ oziroma 
se na novo registrirate z e-naslovom. 
Več informacij o aplikaciji je na sple-
tni povezavi https://www.visitsaleska.
si/sl/dozivetja/otrosko/lov-na-svetil-
ko-skrivnosti/. 
Razvoj aplikacije je omogočil Zavod 
za turizem Šaleške doline v sodelova-
nju z Lanara Consultingom, YouTree 
in drugimi partnerji, naložbo pa sta 
sofinancirali Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.
Na WEBSI Spletni prvaki je Zavod 
za turizem Šaleške doline z aplikacijo 
Lov na svetilko skrivnosti osvojil 2. 
mesto v kategoriji Inovativni ustvar-
jalci prihodnosti.
Prijazno vabljeni! 

Metka Marić
Vir: Zavod za turizem Šaleške doline

Lov na svetilko skrivnosti tudi 
v premogovniškem muzeju
 Vstopite v svet skrivnostnega Velenja, kjer boste s pomočjo namigov Pike Nogavičke premagali 
kar 18 izzivov. Dvourna dogodivščina vas vodi skozi zanimive lokacije mesta, kjer se odklepajo 
starodavni izzivi, ki razkrijejo lokacijo Svetilke skrivnosti. Med njimi je tudi Muzej premogovništva 
Slovenije, ki se predstavlja kot adrenalinska, gastronomska in družinska destinacija, tokrat tudi 
malo skrivnostna.
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Napovednik dogodkov Kluba 
upokojencev

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

zaHvala
Mnogo prezgodaj nas je 
zapustil

jožeF vodonČnIk
iz Golavebuke, upokojenec 
podjetja RGP.

Iskreno se zahvaljujemo ko-
lektivoma družb Premogov-
nik Velenje in RGP ter Sindi-
katu SPESS za častno slovo na 
pokopališču v Šmartnem pri 
Slovenj Gradcu.
Iskrena hvala častni straži in 
govorniku za besede slovesa v 
imenu kolektiva.

žena Milena ter sinova Dejan 
in Andraž z družinama

•	 12. 10. pohod na Slivnico 1078 m 
(Cerkniško jezero),

•	 13. 10. klubska pisarna je odprta 
med 8. in 11. uro,

•	 9. 11. pohod na Lubnik – 1025 m,
•	 10. 11. predprodaja smučarskih 

vozovnic,
•	 24. 11. vpis letovanj v sindikalnih 

apartmajih za prvo polovico leta 
2022,

•	 8. 12. klubska pisarna je odprta 
med 8. in 11. uro,

•	 14. 12. pohod v neznano.

PUSTOLOVSCINAPODZEMNA
160 m pod zemeljsko površino

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA S NIJELOVE

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

Premogovnik Velenje - ohranjamo premogovniško dediščino

Obvezna je predhodna najava ogleda.

0

5

25

75

95

100

Obvezna je predhodna najava ogleda.

PUSTOLOVSCINAPODZEMNA
160 m pod zemeljsko površino

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA S NIJELOVE

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

Premogovnik Velenje - ohranjamo premogovniško dediščino

Obvezna je predhodna najava ogleda.

0

5

25

75

95

100

PUSTOLOVSCINAPODZEMNA
160 m pod zemeljsko površino

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA S NIJELOVE

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

Premogovnik Velenje - ohranjamo premogovniško dediščino

Obvezna je predhodna najava ogleda.

0

5

25

75

95

100

PUSTOLOVSCINAPODZEMNA
160 m pod zemeljsko površino

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA S NIJELOVE

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

Premogovnik Velenje - ohranjamo premogovniško dediščino

Obvezna je predhodna najava ogleda.

0

5

25

75

95

100

Vse informacije boste prejeli z ob-
vestilom preko SMS-a. Če jih še ne 
prejemate, pošljite IME in PRIIMEK 
na 070 254 006.
Klubska pisarna se nahaja na lokaciji 
Jaška Škale (Stari jašek) 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 dru-
go sredo v mesecu 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 na-
vodila in priporočila NIJZ za varno 
izvajanje posameznih dejavnosti za 
preprečevanje širjenja virusa.
SREČNO!

Upravni odbor Kluba upokojencev



3535

zagotavljamo

zdravo

čistopitno vodo

in

VEDNO ČISTA VODA

www.aquavallis.si

iz

www.sonelex.si

cista

energija

sonca

03 899 65 86
info@sonelex.si

HTZ Velenje, I. P., d. o. o., 
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, 
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sreČno, 
šaleška dolIna!

Prebivalkam in Prebivalcem mestne občine velenje 
in občine ŠoŠtanj čestitamo ob njihovem Prazniku.


